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Узагальнена інформація про наукову діяльність ІФФ 

  
У НДР інженерно-фізичного факультету приймали участь п’ять кафедр 

факультету. В поточному році загальна чисельність науково-педагогічних 
працівників становила 61 особа. Виконання наукових робіт забезпечувалося 
силами: штатних працівників НДЧ ІФФ 7 осіб, з них 7 – на д/б темах, 
сумісників з числа штатних науково-педагогічних працівників факультету у 
кількості 14 осіб, в т. ч. 6 докторів та 6 кандидатів наук, 4 аспіранти і 6 
студентів з оплатою. Крім того до виконання робіт залучалися наукові кадри 
провідних установ НАН України у кількості 4 осіб, в т.ч. 3 доктори. 
Чисельність штатних працівників НДЧ ІФФ становила 7 осіб, в т.ч. 3  

кандидати наук. Чисельність сумісників та осіб, які працювали за договорами, 
становила 38 осіб, в т.ч. 10  докторів наук та 13  кандидатів наук. 
Кількість аспірантів становила 21 особа, докторантів – 4.  
Чисельність студентів, які приймали участь у науково-дослідній діяльності у 

рамках курсових, дипломних робіт спеціалістів та бакалаврів, і магістерських 
робіт та проектів складає 44 % (38,6 % у 2014 р.) від загального контингенту 
студентів 695 (791 у 2014 р.) очної форми навчання, із них приблизно 1,96% – 6 
студентів (0,86 % від тзагального контингенту)  залучалися до роботи з оплатою, 
що більше у порівнянні з 2014 р. (1,31% - 4 студ., або 0,66 % від загального 
контингенту).  
Число наукових розробок становило 14 робіт: 10 держбюджетних і 4 з інших 

джерел. Розподіл за джерелами фінансування: 1828,050 тис. грн. (1441,513 – в 
2014 р.) – д/б і  134,592 тис. грн. (36,5 – в 2014 р.) – інші (7,36 %, в 2014 р. - 
2,53 %). Загальний обсяг фінансування становив 1962,642 тис. грн. 

10 робіт фінансувалися із загального фонду (2201020, 2201040), в т.ч. 2 
роботи були прийняти до виконання у 2014 році, 5 робіт були прийняти до 
виконання у 2015 році, термін закінчення 4 робіт – 2015 рік. Обсяг 
фінансування 1828,50 тис. грн. З числа цих робіт: 

–  7 фундаментальних (2201020), з обсягом фінансування 1073,520 тис. грн. 
–  3 прикладні (2201040), з обсягом фінансування 754,530 тис. грн. 
4 роботи фінансувалися з інших джерел. З числа цих робіт: 
– 1 робота фінансувалася з  Державного фонду фундаментальних досліджень 
із обсягом 80,0 тис. грн.;  

   – 3 госпдоговірни роботи фінансувалися із обсягом 54, 592 тис. грн. Слід 
зазначити, що виконання госпдоговірних робіт забезпечувалося силами 
сумісників і тому, у разі затримки фінансових  надходжень від Замовника, не 
виникало податкової заборгованості.  

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 1 
монографія, 1 підручник з грифом МОН України, 4 навчальних посібника; 
захищено 7 кандидатських дисертацій; підготовлені до захисту 3 дисертації на 
здобуття вченого ступеню доктора технічних  наук та  6 – кандидата технічних  
наук; опубліковано 272 статті: з них 78 у фахових виданнях України, 34 – у 
зарубіжних фахових виданнях; 43 у  наукових виданнях, що входять до 
міжнародних науковометричних базах даних (Scopus та інших); опублікованих 
статей, тез доповідей за участю студентів – 185 (з них 28 самостійно); 
опубліковано 269 доповідей у наукових виданнях; зроблено 315 доповідей на 
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конференціях, семінарах, в т.ч. 302 на міжнародних, 165 доповідей (в т.ч. 29 
самостійних) за участі 120 студентів; отримано 9 патентів України; 3 свідоцтва 
про реєстрацію авторського права;. До виконання залучалось 306 студентів (6 з 
оплатою). За результатами наукових досліджень студентами захищено 50 
магістерських робіт, 33 дипломні роботи спеціаліста, 87 дипломних робіт 
бакалавра. 

Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 
навчальним процесом.  
1.1  Підготовка кандидатів та докторів наук (надати перелік захищених 

дисертацій станом на 01.01.2016 р.  – ПІБ, посада, назва роботи, науковий керівник, 
дата захисту). Вказати відкриті у звітному році спеціалізовані вчені ради. 

Захищено 7 кандидатських дисертацій: 
1. Радченко К.С., м.н.с. каф. ЛВЧтаКМ; «Хромомарганцеві зносостійкі чавуни 
для роботи в умовах гідроабразивного зношування»; науковий керівник – к.т.н., 
доц. Ямшинський М.М.; дата захисту – 17 лютого 2015 р.; 
2. Олешкевич А.І., інж., Департамент мінародних зв’язків НТУУ «КПІ»; 
«Термічно індуковані структурно-фазові перетворення в тонкоплівкових 
системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho» (за спеціальністю 01.04.13 – «Фізика металів»); 
науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.; дата захисту – 18 лютого 
2015 р.; 
3. Шевчук М.Б., м.н.с. каф. ВТМтаПМ, «Закономірності формування 
структури та експлуатаційних властивостей зносостійких композиційних 
матеріалів з карбідів перехідних металів та самофлюсівних сплавів»; науковий 
керівник –   к.т.н., проф. Степанчук А.М., дата захисту –  27 березня 2015 р.  
4. Зубова К.М., асистент каф. ФХОТМ; «Моделі і системи керування 
конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з застосуванням 
регуляторів нечіткої логіки», науковий керівник – професор Богушевський В.С. 
дата захисту – 26 березня 2015 р.; 
5. Ворон М.М., м.н.с. ФТИМС НАН України, «Управління структурою і 
властивостями ливарних титанових сплавів шляхом оптимізації технологічних 
параметрів електронно-променевої гарні сажної плавки з електро-магнітним 
перемішуванням», науковий керівник –  к.т.н., доцент Доній О.М., дата захисту 
– 25 червня 2015; 
6. Смокович І.Я.,  пост. док., Магдебурзького університету ім. Отто-фон-
Геріке (Німеччина), «Підвищення властивостей титанового сплаву ВТ6 
нанесенням дифузійних покриттів на основі алюмінію та хрому», науковий 
керівник –  к.т.н., доцент, Лоскутова Т.В., дата захисту – 30 червня 2015; 
7. Тинькова А.А., м.н.с. каф. Фізики металів, «Вплив низкотемпературного 
відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних плівкових систем Au/M, 
Ag/M, Pt/M (M – перехідний метал)»; науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. 
Волошко С.М.; дата захисту – 08 грудня 2015 р. 

На факультеті діє Спеціалізована вчена рада Д 26.002.12 для захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 
спеціальностями: 05.06.01 – металознавство та термічна обробка металів, 
05.16.04 – ливарне виробництво, 05.16.06 – порошкова металургія та 
композиційні матеріали. Голова – чл.- кор. НАН України, д.т.н., проф. Лобода 
П.І., вчений секретар – к.т.н., доц.. Степанов О.В. 
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Підготовлені до захисту в 2016 р. дисертації: 
3 дисертації на здобуття вченого ступеню доктора технічних  наук:   
к.т.н., доцент кафедри ВТМта ПМ Богомол Ю.І.; к.т.н., доц. каф. ЛВАЧтаКМ 
Ямшинський М.М.; к.т.н., доц. каф. ЛВАЧтаКМ Фесенко М.А. 
6 дисертацій на здобуття вченого ступеню кандидата технічних  наук: 
– Шкарбань Р.А., Фігурна О.В.,  Фесенко К.В., Кеуш Д.В., Чернявський В.В., 
Биба Є.В. 
 

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом (надати загальну 
кількість, окремо: нових курсів, практикумів, лабораторних робіт, тощо. Удосконалення 
навчального процесу завдяки науковим дослідженням.  Навести один вагомий приклад 
(виключивши бюджетні роботи) впровадження результатів розробок у навчальний процес. 

 

Результати наукової роботи інтегровано в навчальний процес: 
2 практикуми; 22 розділи в лекційних курсах; 12 лабораторних робіт; 

видано 4 навчальних посібника з грифом університету; 21 методичне видання з 
грифом факультету; 

Результати наукових досліджень використовувалися при підготовці: 50 
магістерських атестаційних робіт, 33 дипломних робіт спеціаліста та 87 
дипломних робіт бакалаврів, а також курсових науково-дослідних робіт 
студентів ІФФ НТУУ «КПІ». 

Видано 1 підручник: В.І. Мазур, В.З. Куцова, О.А. Носенко, М.А. Ковзель. 
Сплави на основі заліза. (Лист № 1/11-16220 від 17.10.2012 р.).- Київ: 
Політехніка, 2015. – 272 с. 

Підготовлено до друку підручники та навчальні посібники: 
1. Проектування та виготовлення оснастки. Г.Є. Федоров, М.М. Ямшинський, 
М.А. Фесенко. – 380 с. 
2. Контроль промислової продукції. Г.Є.Федоров, М.М.Ямшинський, І.М.Гурія. 
– 109 с. 
3. Сталі ливарні. Г.Є.Федоров, Є.О.Платонов, М.М. Ямшинський. – 222с. 
4.  Юркова О.І., Бякова О.В., Мільман Ю.В. Сучасні методи мікро- та 
наноіндентування (Прилади випробувань, засоби вимірювання та методи 
визначення механічних та фізичних характеристик).   Навчальний посібник. 

Удосконалення навчального процесу і наукової роботи студентів.  
У розкладі занять студентів передбачено дні, вільні від аудиторних занять, в 

які вони практично виконують експериментальні дослідження на кафедрах та в 
лабораторіях установ НАН України. Це дозволяє забезпечити високий рівень 
практичної підготовки з техніки експериментальних досліджень. 
 

1.3 Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів,  
молодих учених.  

306 студентів 4-6 курсів брали безпосередню участь у виконанні 10 д/б 
робіт, 1 договору ДФФД, та 3 г/д НДР  (6 з оплатою по д/б темах та  300 – 
без оплати). На 5 курсі 100 % студентів (97 осіб) факультету займаються 
науковою роботою в рамках НДРС, на 6 курсі 96 студентів, з них: 51 студент 
при виконанні магістерських робіт і 45 студентів при виконанні дипломних 
робіт спеціалістів, на 4 курсі доля участі студентів у НДР в середньому 
складає приблизно 89  % (122 студенти), що на 2 % більше у порівнянні з 2014 
р. (87 %), 15 переможцев конкурсів.  
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Робота студентських КБ, наукових гуртків, науково-дослідних 
лабораторій, та кількість залучених в них студентів (всього залучених 
студентів 185, на 18 студ. (10,8 %) більше у порівнянні з 2014 р. (167студ.):  

Студентських конструкторських бюро – 1, КБ «Металофізик», керівник 
к.т.н., доц. Є.В. Іващенко), кількість залучених студентів – 5. 

Наукових гуртків – 17; залучених в них студентів – 159, на 13 студ. (8,9 
%) більше у порівнянні з 2014 р.(в 2014р. – 146):  

1. «Керамічні композити», приймають участь 21 студент. Керівник – чл.-кор. 
НАНУ, д.т.н., проф. П.І. Лобода. 
2. «Спрямовано-закристалізовані евтектичні сплави», приймають участь 10 
студентів. Керівник – к.т.н., доц. Богомол Ю.І. 
3. «Біосумісні матеріали для медицини», приймають участь 7 студентів. 
Керівник – асистент Руденький С.О.  
4. «Багатокомпонентні високоентропійні сплави». В роботі гуртка приймають 
участь 8 студентів. Керівник – д.т.н., проф. Юркова О.І. 
5. «Композиційні квазікристалічні сплави на основі алюмінію». В роботі гуртка 
приймають участь 6 студентів. Керівник – д.т.н., проф. Юркова О.І. 
6. «Дисперсно зміцнені порошкові матеріали» В роботі гуртка приймають 
участь 18 студ. Керівник – к.т.н., проф. Степанчук А.М. 
7. «Магнітно-м’які матеріали». В роботі гуртка приймають участь 7 студ. 
Керівник –  к.т.н., доц. Мініцький А.В.  
8. «Електронна мікроскопія». В роботі гуртка приймають участь 7 студ. 
Керівник – чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Мазур В.І.  
9.  «Математичні методи в матеріалознавстві», керівник Доній О.М. (залучено 5 
студентів різних курсів); 
10. «Сучасні методи і обладнання для ТО», керівник Хижняк В.Г. (залучено 12 
студентів різних курсів). 
11. «Дифузія в тонкоплівкових наноструктурах”. Керівник - проф. Волошко 
С.М. – 5 студентів + 4 аспіранта;  
12. «Комп’ютерне моделювання матеріалів». Керівник – н.с., Замулко С.О. – 5 
студентів; 
13. «Дифузійне формування стабільних нанорозмірних плівкових композицій  
як функціональних елементів мікроелектроніки і мікроприладобудування». 
Ккерівник – проф. Макогон Ю.М. – 16 студентів + 3 аспіранта;  
14. «Високоенергетичні, імпульсні та вакуумно-плазмові методи обробки 
матеріалів». Керівник – к.т.н. доц. Є.В. Іващенко – 17 студентів + 1 аспірант+ 2 
здобувачі;  
15. «Електронна мікроскопія». Керівник – доц. І.Є. Котенко – 6 студентів. 
16. «Дослідження технологічних і спеціальних властивостей високолегованих 
сплавів на основі заліза»  (4 студенти) – керівник доц. Г.Є.Федоров; 
17.  «Дослідження технологічних процесів одержання поруватих виливків із 
алюмінієвих сплавів» (5 студентів) – керівники д.т.н. В.Г.Могилатенко, доц. 
Гурія І.М. 
- Кількість науково-дослідних лабораторій – 3 (кількість студентів - 21):  
- «Фізика тонких плівок» (12 студентів і 2 аспиранта) - керівник – д.т.н. Ю.М. 
Макогон. 
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-  «Управління якістю рідких металів і сплавів», заснована проф. Бяліком О.М. 
Науковий керівник к.т.н., с.н.с. Доній О.М. (5 студентів). 
-  «Жаростійкі та зносостійкі сплави», Науковий керівник к.т.н., доц. Г.Є. 
Федоров (4 студенти). 
 

Кількість держбюджетних тем, до яких залучаються студенти – 10 (2606-ф, 
2607-ф, 2608-ф, 2702-ф, 2722-п, 2809-п, 2811-ф, 2816-ф, 2819-ф, 2851-п). 6 студ. 
з оплатою. 

Кількість  ініціативних тем, до яких залучаються студенти – 8. 
Кількість  г/д тем, до яких залучаються студенти – 3 (№ 380-15; 384-15; 412). 
Кількість проектів ДФФД, до яких залучаються студенти – 1 (Ф64/45-2015).  
Студенти ІФФ приймали участь у 27 конференціях, в т.ч. 21 міжнародна, 

7 за межами України: зроблено 167 (167 – 2015р.) доповідей (з них 31 
самостійно) за участю 118 студентів, 10 студентів брали участь у  зарубіжних 
наукових конференціях.   
1. E-MRS-2015 Fall Meeting, September 21-24, Warsaw, Poland (5 доповідей); 
2. 9th International Nanoscience Student Conference, August, 11 – 14, 2015, 
University of Basel, Switzerland; 
3. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і 
технології в машинобудуванні», 21 – 22 травня 2015 р., Київ, Україна; 
4. International research conference «Nanotechnology and nonmaterials (NANO-
2015)», August 26 – 29, 2015, Lviv, Kyiv, Ukraine ; 
5. 5-ой Международная конференция «HighMatTech», 5 – 8 октября 2015 г., 
Киев, Украина ; 
6. VI International Conference for Young Scientists «Low temperature physics» 
(ICYS–LTP–2015), June 2 - 5, 2015, Kharkiv, Ukraine; 
7. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та 
студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 19-20 листопада 2014 року, 
м. Тернопіль, Україна; 
8. 5-ая Международная научно-практическая конференция «Структурная 
релаксация в твердых телах», 26-28 мая 2015 года, г. Винница, Украина; 
9. International Scientific-Methodological Conference «How to teach material 
sciences: new approaches and experiences from the MMATENG project», July 23, 
2015, Krakow–Mariupol, Poland – Ukraine; 
10. VIII міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих 
досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 23 – 24 квітня 2015 
року, Київ, Україна; 
11. XI науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», 07 квітня 2015 
р., Київ, Україна; 
12. Міжнародний семінар "Комп’ютерне конструювання нових матеріалів. 
Стан, проблеми, перспективи", 14 листопада 2015 р., НТУУ «КПІ», Київ, 
Україна; 
13. 7th EMMI/FAME Master Research Workshop, July 19 – 21, 2015, Aveiro, 
Portugal. 
14. XV Международная научно-практическая конференция: «Научное 
обозрение физико-математических и технических наук в XXI веке», 27-
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28.03.2015,  Москва, Росія. 
15. International Symposium “Breaking Frontiers: Submicron Structures in 
Physics and Biology”, 18-20.05.2015, Zakopane, Poland. 
16. Вторая Всероссийская молодежная научно-техническая конференция с 
международным участием "ИННОВАЦИИ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ" 
«ИнМат 2015», 01-03.06.2015, Москва, Росія.  
17. VIII Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів 
ЗВАРЮВАННЯ Тa СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ (WRTYS), 20-22.05.2015, 
Ворзель, Київська обл., Україна.  
18. XIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна 
металургія: вчора, сьогодні, завтра» // Київ, 21 квітня, 2015 р. 
19. XІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та техніка: 
інноваційні тенденції», Київ, 7 квітні 2015р. 
20. ІX Всеукраїнська науково-технічна  конференція «Досконалість 
зварювання-комплексний підхід», 20-22 травня 2015р.  
21. XI Международная научно-практическая конференция «Литье. 
Металлургия. 2015», Запорожье, 26-28 мая 2015 г. 
22. Науково-технічна конференція «Інформатика, математика, автоматика-
2015», Суми, 20-25 квітня 2015р. 
23. Международная научно-практическая конференциия «Вклад научной и 
студенческой молодежи в повішении эффективности и экологичности 
ферросплавного производства», Киев, НТУУ "КПИ", 26 марта 2015г.  
24. 12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 
Україна, Львів, 28 – 29 травня 2015 р. 
25. V Международная научно-техническая конференция «Перспективные 
технологии, материалы и оборудование в литейном производстве». - г. 
Краматорск, 21–25 сентября 2015 г. 
26. ХI Международная научно-практическая конференция «Неметалеві 
вкраплення і гази у ливарних сплавах», 26-28 мая 2015г., г.Запорожье. 
27. Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и 
образовании» 01-05 июня 2015 г., Варна, Болгария 
 

Публікації студентів самостійні та у співавторстві:  
Самостійних публікацій студентів – 28; у співавторстві – 190; з них 
12 у фахових виданнях,   3 –  у міжнародних.  
 

 

Отримано у співавторстві 5 патентів: 
 

1. Богушевський В.С., Самарай Р.В., Спосіб автоматичного контролю 
утворення шару накипу для промивки охолоджуючих каналів прес-форми. 
Патент № 97278 U 2014 08909 від 07.08.2014, МПК F28С 3/04 (2006.01) Бюл. 
№5, 10.03.15 (власник – НТУУ «КПІ») 
2. Богушевський В.С., Скачок О.Е., Спосіб використання металізованих 
окатишів для конвертерного процесу. Патент № 100297U 2014 12945 від 
03.12.2014, МПК С21С 5/28, С22В1/2 (2006.01), Бюл. №14, 27.07.15 (власник – 
НТУУ «КПІ») 
3. Лютий Р.В., Кеуш Д.В., Анісімова О.А. Спосіб зміцнення ливарних 
стрижнів, Патент України № 99789 Бюл. № 12, 2015 р. Виданий 25.06.2015  
(власник КПІ на 50%, автори решта). 
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4. Лобода П.І., Богомол Ю.І., Білий О.І., Соловйова Т.О., Ремізов Д.О. 
Спосіб отримання керамічних евтектичних порошків на основі гексабориду 
лантану методом відцентрового плазмового розпилення. Патент на корисну 
модель № 99564. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на 
корисні моделі 10.06.2015. (власник – НТУУ «КПІ») 
5. Богомол Ю.І., Лобода П.І., Білий О.І., Головенько Я.Б., Соловйова Т.О., 
Ремізов Д.О. Спосіб отримання керамічних евтектичних порошків на основі 
карбіду бору методом відцентрового плазмового розпилення. Патент на 
корисну модель № 99563. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів 
України на корисні моделі 10.06.2015. (власник – НТУУ «КПІ») 

Участь у олімпіадах (5), конкурсах студентських наукових робіт (5), 
грантах (7), кількість переможців – 16 

Участь у всеукраїнських олімпіадах: 
1. Команда студентів кафедри ЛВЧтаКМ на Всеукраїнській олімпіаді з 
ливарного виробництва у складі Місюри С.В., Надікової Д.М., Євдокименко 
В.О. зайняла ІІІ місце. 
2. Студент Мисюра С.В. (6 курс, група ФЛ-41м) посів ІІ місце у 
особистому заліку на Всеукраїнській олімпіаді з ливарного виробництва (м. 
Дніпропетровськ, НМетАУ, 16 квітня 2015 р.). 
3. Студент Упатов М.І. (гр. ФК-51м) брав участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентській Олімпіаді зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство (друге 
місце), що відбулась у м. Дніпропетровськ, 15-16 квітня 2015р. Отримав 
Грамоту за глибокі знання з неметалевих матеріалів.  
4.       Студентка Саніна Є. (гр. ФМ-41м) брала у часть у ІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» , що 
відбувалася 15 – 16 квітня 2015 року у м. Дніпропетровськ та отримала 
свідоцтво про нагородження персональною стипендією Київського міського 
голови В. Кличка (вручено 22.10.2015 р). (http://kpi.ua/15-10-22). 
Конкурси студентських робіт:  
 

1. Студенти Шевченко М.А. (гр. ФС-31м), Вовк В.В. (гр. ФС-51м)  брали 
участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних 
робіт в номінації "Металургія", одержали диплом 1-го ступеня  за роботу  
«Контроль вмісту вуглецю в киснево конвертерному процесі». 
2. Студент Дрей Є.О. (гр. ФС-22) отримав 2-ге місце за роботу 
«Особливості розкислення сталі феросплавами» в конкурсі на кращу наукову 
роботу в рамках Молодіжної науково-технічної конференції «Внесок наукової 
та студентської молоді у підвищення енергоефективності та екологічності 
феросплавного виробництва» (Київ, 27 березня 2015 року). 
3.  Студент  Вовк В.В. (гр. ФС-51м) отримав 3-є місце за роботу 
«Гидродинамика стального расплава при ковшевой обработке» в конкурсі на 
кращу наукову роботу в рамках Молодіжної науково-технічної конференції 
«Внесок наукової та студентської молоді у підвищення енергоефективності та 
екологічності феросплавного виробництва» (Київ, 27 березня 2015 року), 
4. Студентка Сліпченко К.В. (гр. ФМ-31м) отримала грамоту за кращу 
доповідь на 5 міжнародній конференції юних вчених в інституті фізики низьких 
температур і енергій ім. В.Вєркина НАН України, м. Харків 2-5 червня 2015 р. 
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5. Студентка Сліпченко К.В. (гр. ФМ-31м) заняла призове місцє і отримала 
грамоту на конкурсі магістерських робіт НТУУ ”КПІ”.  
 
 

Одержання премій, грантів, стипендій КМУ, ВРУ: 
Брали участь у виборюванні грантів ДААД на 2014 - 2015 рр. Програма  ім. 

Леонарда Ейлера студенти: Костенко В.С. (гр. ФМ-31м), Сліпченко К.В. (гр. 
ФМ-31м),  Мороз С.С. (гр. ФМ-31м),  Холіна  Є.O. (гр. ФМ-41м), Гафаров A.E. 
(гр. ФМ-41м), Круглов I.O. (гр. ФМ-41м): 
За грантом  ID: 57033891 ДААД на 2014-2015 рр. Програма  ім. Леонарда 

Ейлера в рамках спільного науково-дослідницького студентського українсько-
німецького проекту між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та 
експеріментальної фізики-4 університету м.Аугсбург, Німеччина під 
керівництвом д.т.н., професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. 
магістри 6 курсу зробили магістерську роботу і отримали дипломи: 

1. Костенко В.С. (гр. ФМ-31м) "Das orientirunge Wächstum der L1o-FePt 
Phase in dünne  Pt(21nm)/Fe(16nm) und [Pt(42Aо)/Fe(32Aо)]4x Filme auf 
Al2O3(0001) - Substraten bei Tempern in Vakuum”;   

2. Сліпченко К.В. (гр. ФМ-31м)  “Die Formierung L1o-FePt Phase in dünne 
Fe52Pt48(10nm; 15nm) Filme auf Al2O3(0001) - Substraten bei Tempern in Vakuum”; 

3. Мороз С.С. (гр. ФМ-31м) “Die Phasebildung in der 
Pt(2nm)/Fe(15nm)Pt(15nm) Filme auf Al2O3 (0001)- Substraten bei Tempern in 
Vakuum”. 

     Отримано грант  ID:57198300 (ДААД) Програма ім. Л. Ейлера для 
науково дослідницької роботи  у 2015 - 2016 рр. магістрами 5 курсу: 

4. Холіна  Є.O. (гр. ФМ-41м) тема дипломной роботи: "Strukturelle und 
magnetische Eigenschaften dünner FePd-Cu-Schichten”; 

5. Гафаров A.E. (гр. ФМ-41м) тема дипломной роботи::“Strukturelle und 
magnetische Eigenschaften dünner FePd-Ag-Schichten”; 

6.  Круглов I.O. (гр. ФМ-41м) тема дипломной роботи:“Strukturelle und 
magnetische Eigenschaften dünner FePd-Au-Schichten”. 
7. Студентка Волкова Г.І.  (гр. ФМ-31м) за  грантом  №FPA nr 2012-0190 
«Functionalized Advanced Materials and Engineering» в рамках програми ЄС 
«Erasmus Mundus Scholarship» здійснює включене навчання у магістратурі у 
Франції та Німеччині (науковий керівник С.І. Сидоренко).  
 

Участь студентів у виставках. 
Студенти кафедри ЛВЧтаКМ взяли участь у роботі 7 виставок: 
1. ”3D–PRINT CONFERENCE KIEV” Київ 10 вересня 2015 р. «НСК 
Олімпійський». Київ. Експонат - Протез колінного суглобу. 
2. XII Міжнародна спеціалізована виставка “Зброя та безпека» 22-25 
вересня 2015 р. Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті. 
Київ. Експонати - Протез колінного суглобу. Сталеві бронепластини для 
бронежилетів. Металеві прес-форми для виготовлення кевларових шоломів. 
Бронечавуни. Квадрокоптер. 
3. Волонтер-Експо № 1 (Виставковий центр ”AKKO International”, пр. 
Перемоги 40-в). 7-9- квітня 2015 р. Київ. Експонати – Протез колінного 
суглобу. Виливки.  
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4. Волонтер - Експо № 2 (Експо - Плаза. Київ). 22-23 травня 2015 р. Київ. 
Експонати - Протез колінного суглобу. Виливки. Прес-форми для шоломів. 
5. ХІ Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 
2015, Запорожье, 26…28 травня 2015 г «Жаростійкі хромоалюмінієві сталі» 
6. Літекс-2015, 06…09 жовтня 2015. м. Дніпропетровськ. Експонати - 
«Жаростійкі сталі».  
7. XIV Международный промышленный форум 24 - 27 ноября 2015, м. Київ, 
Експонати - «Жаростійкі хромоалюмінієві сталі». 
Студентами Лук’янцем В.В. (гр. ФЛ-31м) та Ковальчуком О.Г. (гр. ФЛ-31м) 
представлені розробки кафедри: «Блок литих шипів для ошиповування 
поверхонь нагріву котлоагрегатів (виготовлені методом литва у піщано-
глинясті форми)», «Лите сопло газової горілки», «Блок литих шипів для 
ошиповування поверхонь нагріву котлоагрегатів (виготовлені методом литва за 
витоплюваними моделям)», «Лита форсунка газо-мазутного котлоагрегату», 
«Мазутна форсунка ОН34». 

На базі університету у 2015 р. проведені 4 конференції, в т.ч. 3 міжнародні 
(дод. 3) (за участю студентів):  

1. Міжнародна Науково-технічна конференція «Внесок наукової та 
студентської молоді у підвищення енергоефективності та екологічності 
феросплавного виробництва», Київ 27 березня 2015 року 
2.  XII Всеукраїнської науково-практичної конференція «Спеціальна 
металургія: вчора, сьогодні, завтра» - 21 квітня 2014 р. ІФФ,: НТУУ "КПІ". 
Київ. 
3. Восьома міжнародна конференція студентів та аспірантів 
«Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих 
досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» (8th International 
Students and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of 
Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design”), 
кафедра фізики металів, ІФФ, НТУУ “КПІ”, 22 – 23 квітня 2015 р.  
4. VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і 
технології в машинобудуванні». 21…22 травня 2014 р., ІФФ, НТУУ «КПІ»,. м. 
Київ. 

48 студентів ІФФ - іменні стипендіати. 
Приклади кращих наукових робіт студентів, що були нагороджені. 
Студенти Шевченко М.А. (гр. ФС-31м), Вовк В.В. (гр. ФС-51м) за роботу  

«Контроль вмісту вуглецю в киснево конвертерному процесі» одержали 
диплом 1-го ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
науково-дослідних робіт в номінації "Металургія". 

Студенти кафедри Фізики металів опублікували 4 статті в фахових 
виданнях України у співавторстві; 60 тез конференцій, з них самостійно – 13; 
вибороли  міжнародні гранти: 6 студентів гранти ID: 57033891 та ID:57198300 
(ДААД) Програми  ім. Леонарда Ейлера та 1 грант  № FPA nr 2012-0190 
«Functionalized Advanced Materials and Engineering» в рамках програми 
Європейського Союзу «Erasmus Mundus Scholarship». 

Студентка кафедри ФМ Саніна Є. (гр. ФМ-41м) за участь у другому етапі 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» 
отримала персональну стипендію Київського міського голови В. Кличка. 
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Свідоцтво про нагородження персональною стипендією вручено 22.10.2015 р. 
(http://kpi.ua/15-10-22). 
Група ФМ-21 стала переможницею огляду-конкурсу на кращу академічну 
групу університету за результатами 2014-2015 н.р. (за 3 курс). 20 студентів - 
іменні стипендіати. 

Існуючі проблеми та пропозиції щодо поліпшення НДР студентів.  
Однією з проблем НДР студентів є недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення – відсутність централізованого матеріально-технічного 
забезпечення (витратні матеріали, зразки, інструмент).    

Пропозиції щодо поліпшення НДР студентів: 
– Розширити участь студентів і молодих учених у міжнародних та 
всеукраїнських олімпіадах, конкурсах на здобуття грантів, щорічних премій 
Президента України, стипендій Кабміну України для молодих учених та ін.; 
– Налагоджувати взаємодію з промисловими підприємствами для виконання 
дипломних робіт під керівництвом викладачів з метою вирішення завдань, 
впровадження нових наукових розробок у виробництво.  
– Розширити співпрацю з установами Національної академії наук України в 
напрямку цільової магістерської підготовки та розподілу після закінчення 
НТУУ “КПІ”на роботу до Інститутів Національної академії наук України; 
– Пропонуємо започаткувати програму, яка б об’єднувала дослідження 
студентіві за різними науковими напрямами для вирішення конкретного 
завдання. Наприклад, комплексні міжкафедральні та міжфакультетські 
студентські роботи, на виході яких був би кінцевий продукт – матеріал, 
технологія, вироб, прилад, ін.  

 

Наукова робота молодих учених 
Загальна кількість молодих вчених –  41: 25 аспірантів, 1 докторант, 10 

співробітників, в т.ч. 12 к.н.. 
Молодими вченими захищено 7 кандидатських дисертацій. За участі 

молодих вчених видано: 189 публікацій (з них 27 статей в зарубіжних виданнях 
та 40 статей у фахових наукових журналах України), 119 тез доповідей, 
отримано 8 патентів України на корисну модель та 3 свідоцтва про реєстрацію 
авторського права. Зроблено 138 доповідей на 18 міжнародних конференціях. 

Гранти молодих вчених (8): 
Аспірант Орлов А.К. пройшов стажування в центрі синхротронних 

досліджень RIKEN SPring-8 CENTER, Японія за темою: «Візуалізація масо 
переносу в тонко плівкових металічних композиціях під дією низько-
енергетичного іонного бомбардування та термічної обробки» (15.05.2014 – 
19.08.2015) (науковий керівник – проф. С.І. Сидоренко). 

Аспірант Орлов А.К. успішно пройшов навчання в рамках «Cheiron 
School 2014»– AOFSRR (Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research 
в SPring-8, Японія (науковий керівник – проф. С.І. Сидоренко). 

Тинькова А.А. в рамках договору про cпільні наукові дослідження з 
Дебреценським університетом, кафедра фізики твердого тіла, Угорщина (тема 
співпраці - Solid state reactions at interfaces of thin-film nanostructures) проводила 
дослідження та підготувала розділи кандидатської дисертації  на тему «Вплив 
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низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних 
плівкових систем Au/М, Ag/М, Pt/М (М � перехідний метал)» (науковий 
керівник – проф. С.М. Волошко). 

Аспірант Вережак М.А. брала участь у 3-х закордонних конференціях та 
отримала нагороду за кращу доповідь від Американської академії наук. 

Аспірант Вережак М.А. виконувала наукові дослідження за грантом 
категорії «Visiting scientist at ESRF» (European Synchrotron Radiation Facility) – 
«R & D on scanning micro-SAXS experiments of bone» в рамках Міжнародної 
програми «ESRF visiting scientist contract», Гренобль, Франція, лютий 2014 р. – 
лютий 2015 р. (науковий керівник – проф. С.І. Сидоренко). 

Аспірант Вережак М.А. виконує наукові дослідження за грантом 
категорії «Nanosciences Fundation PhD Grant 2013», №433285 «Order and disorder 
at the nanoscale in biological mineral nanoparticles of bone tissues» в рамках 
Міжнародної програми фонду «Nanosciences Fundation», Гренобль, Франція, 
жовтень 2013 р. – жовтень 2016 р. (науковий керівник – проф. С.І. Сидоренко). 

Аспірант Басих В.А. виконує дослідження за грантом на наукову роботу 
в рамках проекту «VitriMetTech» (NPITN-GA-2013-607080) за програмою 
«Marie Curie Initial Training Network» у Варшавському університеті технологій, 
м. Варшава, Польща, жовтень 2014 р. – жовтень 2017 р. (наукові керівники –  
проф. Тадеуш Кулик та проф. С.І. Сидоренко). 

Аспірант Трудоношин О.І., аспірантура в університеті Ерланген-
Нюрнберг, грант Німецької служби академічного обміну, тривалість гранту – 3 
роки. 

 Аспірант Казарін Д.В.одержав диплом 1-го ступеню в конкурсі на кращу 
наукову роботу серед аспірантів в рамках Молодіжної науково-технічної 
конференції «Внесок наукової та студентської молоді у підвищення 
енергоефективності та екологічності феросплавного виробництва». 

Приклади кращих наукових робіт молодих учених: 
Аспірант Вережак Марьяна Андріївна (науковий керівник – проф. 

С.І. Сидоренко) вибораза гранти «Visiting scientist at ESRF» (European 
Synchrotron Radiation Facility) – «R & D on scanning micro-SAXS experiments of 
bone»в рамках Міжнародної програми «ESRF visiting scientist contract» та 
«Nanosciences Fundation PhD Grant 2013», №433285 «Order and disorder at the 
nanoscale in biological mineral nanoparticles of bone tissues» в рамках 
Міжнародної програми фонду «Nanosciences Fundation», Гренобль, Франція 
(жовтень 2014 р. – жовтень 2016 р.), брала участь у 3-х закордонних 
конференціях: 1)  ESRF Users Meeting  - EPN Campus, February, 9 – 11, 2015, 
Grenoble, France  (пленарна  доповідь “Bone tissue ultrastructure characterization 
by X-ray ptychography and tomographic coherent X-ray diffraction imaging”) 2)  
16th International Conference on Small-Angle Scattering (SAS 2015), September, 
13 – 18, 2015, Berlin, Germany (доповідь “Ptychography and scanning SAXS with 
micro- and nano-beams on bone sections”.); 3)   Annual Meeting of American 
Crystallographic Association, July, 25 – 29, 2015, Philadelphia, 

USA (доповідь“Tomographic coherent X-‐ray diffraction imaging of dentin tissue 



13 
 
ultrastructure”.); та отримала нагороду за кращу доповідь від Американської 
академії наук. 

Молоді вчені ІФФ приймали активну участь в організації та проведенні 
3-х міжнародних конференцій та 1 Всеукраїнської: 
1. Міжнародна молодіжна науково-технічної конференції «Внесок наукової 
та студентської молоді у підвищення енергоефективності та екологічності 
феросплавного виробництва», Київ 27 березня 2015 року). 
2. Восьома міжнародна конференція студентів та аспірантів «Перспективні 
технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та 
комп’ютерного конструювання матеріалів» (7th International Students and Post-
graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical 
Materials Science Research and Computer Materials Design”), кафедра фізики 
металів, ІФФ, НТУУ “КПІ”, 23 – 24 квітня 2015 р.  
3. XIІI Всеукраїнської науково-практичної конференція «Спеціальна 
металургія: вчора, сьогодні, завтра» - 21 квітня 2015 р. ІФФ,: НТУУ "КПІ". 
Київ. 
4.  VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології 
в машинобудуванні». 21…22 травня 2015 р., ІФФ, НТУУ «КПІ»,. м. Київ. 

2 Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за 
пріоритетними напрямами  

 Науково-дослідна робота на інженерно-фізичному факультеті виконується за 3 
пріоритетними напрямами:  

Пріоритетний напрям 1: Фундаментальні наукові дослідження з 
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства 
і держави. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства. 

У даному напрямку факультетом у 2015 р. виконувались 7 НДР з річним 
обсягом фінансування  1073,520 тис. грн., в тому числі:  

– за кодом фінансування 2201020 (д/б МОН України) – 7 робіт  
(1073,520 тис. грн); 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано 3 
навчальних посібника; захищено 5 кандидатських дисертацій, підготовлені до 
захисту 1 докторська та 4 кандидатські дисертації; отримано 2 патенти України 
на корисну модель та 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права, видано 1 
підручник з грифом МОН України, опубліковано 164 статті, у т.ч. 38 у фахових 
виданнях України, 19 – у зарубіжних фахових виданнях, 31 в журналах, що 
входять до міжнародних науковометричних базах даних; зроблено 125 доповіді 
на конференціях та семінарах, в т.ч. 116 на міжнародних, 78 доповідей за участі 
69 студентів; отримано 4 патенти України, 3 свідоцтва про реєстрацію 
авторського права. До виконання залучалось 214 студентів (3 з оплатою). За 
результатами наукових досліджень студентами захищено 24 магістерських 
робіт, 24 дипломних робіт спеціаліста, 67 дипломних робот бакалавра.  

а) Результати по закінчених у 2015 році науково-дослідних роботах: 
2606-ф – «Створення фізичних основ керування технологічними 

процесами виготовлення армованих жароміцних металокерамічних 
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матеріалів поліфункціонального застосування» (Керівник д.т.н., проф. 
Лобода П.І.) 449,970 тис. грн (137,480 у 2015 р.) 

Створено фізичні основи керування процесами виготовлення  
зносостійких високотемпературних металокерамічних та керамічних матеріалів 
зміцнених монокристалічними волокнами із надтвердих  тугоплавких сполук 
під час швидкісного спікання, спрямованої кристалізації  розплавів евтектичних 
сплавів квазібінарних систем  (LaB6-MeB2, B4C-MeB2, WC-W2C, Ti-TiB2) та 
наступної термообробки. 

 Встановлено механізми зародження, росту із розплавів та формування 
волокнистої мікроструктури кристалів евтектичних квазібінарних сплавів. 
Вперше доведено, що термодинамічний фактор, поверхнева енергія грані 
кристалу матричної фази, переважно визначає кількість зародків, кількість і 
розміри волокон при швидкостях кристалізації менших за 5 мм/хв., тоді як 
кінетичний - швидкість росту, збільшує кількість та зменшує діаметр 
волокнистої складової у всьому дослідженому інтервалі. Встановлено, що зміна 
швидкості охолодження розплаву евтектичного сплаву від 102 до 106 град./с 
змінює швидкість кристалізації на три порядки і зменшує діаметр волокон  на 
порядок. Створено новий клас армованих металокерамічних матеріалів, здатних 
працювати в умовах високих, більше 1400 оС, температур та динамічних 
навантажень, інтенсивного абразивного зношування (деталі устаткування 
надглибоких до 13 км свердловин), високих тисків та швидкостей ковзання (10 
000 об/хв.), як cплави для металообробного інструменту та броні з найвищими 
питомими характеристиками міцності та твердості. 

Результати НДР впроваджено в навчальний процес у вигляді навчальних 
курсів: «Матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів», 
«Інженерне матеріалознавство», «Механічні властивості та конструкційна 
міцність матеріалів».  
Підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію, захищено 3 кандидатських 
дисертації (підготовлено до захисту 2); видано 1 монографію та 2 підручники 
з грифом МОН; опубліковано:, 30 статтей (5 статтей зі студентами), 20 
статтей у журналах наукометричних БД; зроблено 28 доповідей на 
конференціях (з них 26 – на міжнародних); одержано 4 патенти України.  До 
виконання НДР залучено 2 студентів. Студентами захищено 6 магістерських 
робіт, 12 дипломних проектів спеціаліста, 12 кваліфікаційних робіт бакалавра.   

Розробка відповідає світовому рівню. Матеріали та методики контролю 
запропоновані для реалізації в промисловому виробництві підприємствами 
України (Меридіан, Маяк, Київський танковий завод, Мотор січ, Південмаш, 
Заз-деу, Зоря-Машпроект; дослідному заводу зварювального обладнання, 
дослідному заводу зварювальних матеріалів, дослідному завод 
спецелектрометалургії інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН 
України, SELMI) та закордонним виробникам і споживачам продукції, яка 
виготовляється із тугоплавких сполук, металокерамічних та керамічних 
композиційних матеріалів. 

 2607-ф – «Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, 
легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і 
зберігання інформації» (Керівник д.т.н., проф. Макогон Ю.М.) 495,510 тис.грн 
(147,670 у 2015 р.)  
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Сворені нові засади формування стабільних нанорозмірних магнітно-
твердих плівок FePt з  впорядкованою фазою L10(FePt)  шляхом регулювання 
швидкості твердотільних реакцій за допомогою використання додаткових шарів 
легуючих елементів (Ag, Au, Cu) як регуляторів дифузійних потоків. Досягнуто 
зменшення на 100 К температури утворення магнітно-твердої фази L10(FePt)   
за рахунок екстра рушійної сили при створенні додаткових меж розділу і 
напруженого стану, що прискорює  процеси дифузійного упорядкування.. 
Зменшення магнітної взаємодії між зернами  і, як наслідок, збільшення 
коерцитивної сили  досягається шляхом введення проміжних  шарів елементів 
Ag, або Au, які  нерозчинні в плівках Fe50Pt50.  Запропоновано новий науковий 
підхід застосування при  термічній обробці замість вакууму атмосфери Ar з 
3 об.% Н2, що  дозволяє нейтралізувати оксидоутворюючу дію O2. Втілення 
атомів водню в решітку фази L10-FePt викликає формування твердих розчинів, 
що забезпечує термічну стабілізацію розміру зерен фази L10-FePt на рівні 20 нм 
і мінімазцію поверхневої шорсткості плівкового матеріалу на рівні ±2 нм.    

 Уперше отримано за рахунок збільшення рівня стискуючих напружень в 
плівці  на  підкладинках монокристалічного Al2O3(0001) орієнтаційне [001] 
зростання зерен фази L10-FePt з розташуванням вісі легкого намагнічування c 
перпендикулярно до підкладинки. Створена і експеріментально підтверджена 
модель, що  формування гомогенного шару FePt в плівках  Pt/Fe і Pt/Ag/Fe на 
SiO2/Si(001)  відбувається шляхом перетворень, індукованих зернограничною 
дифузією, при цьому гомогенний шар формується через рух границь зерен у 
напрямках, перпендикулярних до їх вихідного положення. 

Результати НДР впроваджено у навчальний процес: розроблено 2 нових 
розділів   в лекційних курсах з дисциплін  "Тонкоплівкове матеріалознавство", 
"Матеріалознавчі основи інженерії поверхні" із тематичними розділами: 
"Багатошарові гетероструктури в магнітних нанорозмірних матеріалах", 
“Нанорозмірні плівкові матеріали для високої щільності магнітного запису і 
збереження інформації”, під час виконання курсових, дипломних та 
магістерських робіт. Оновлені цикли лабораторних робіт 
“Рентгеноструктурний фазовий аналіз нанорозмірних плівок”, 
“Резистометричний аналіз нанорозмірних плівок”, “Оцінка напруженого 
стану нанорозмірних плівкових композицій”, “Оцінки розподілу хімічного 
складу  плівки методом резерфордівського зворотнього розсіювання”, 
"Особливості дослідження  морфології поверхні нанорозмірних плівок за 
допомогою атомно- силової мікроскопії", "Визначення магнітної структури 
нанорозмірних плівок методом МСМ (магнитно-силової мікроскопії)", "Оцінка 
магнітних властивостей методом  SQUID – магнетометрії", "Розрахунок 
анізотропії магнітної енергії нанорозмірних плівок по кривим намагнічування". 
Захищено 1 кандидатська і підготовлено до захисту 2 кандидатських 
дисертації ; видано  монографія (1 розділ) та 1 підручник з грифом МОН; 
опубліковано: 15 статтяй (у тому числі зі студентами 3), 6  статей у 
міжнародних виданнях, 15 публікацій у журналах наукометричних БД; 
зроблено 41 доповдіь  на 27 конференціях (з них 29 – на міжнародних), 
студентами - 19  тез доповідей; одержано 3 патента України.  До виконання 
НДР залучено 21 студентів. Студентами захищено 5 магістерських робіт, 2  
дипломних проектів спеціаліста. 
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 Розробка перевищує світові аналоги. Запропоновані підходи та методи 
мають універсальний характер і можуть бути застосовані при виготовленні 
функціональних елементів наноелектроніки, наноелектрики. Розроблено 
рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу  формування і 
стабілізації магнітно-твердих плівок FePt, застосування яких дозволить 
підвищити щільність магнітного запису і збереження інформації. 

№ 2608-ф – «Встановлення закономірностей створення дифузійних 
покриттів на сплавах та взаємозв’язку між їх складом, будовою і 
властивостями» (керівник Хижняк В.Г.)  257, 29 тис. грн.  (83,690 тис. грн. у 
2015 р.) 

Показана можливість отримання покриттів на основі азоту, вуглецю, 
хрому та алюмінію на титановому сплаві ВТ6. Після насичення на поверхні 
отримали двошарове покриття: внутрішній шар на основі  карбіду ТіС 
товщиною  2,5-3,0 мкм мікротвердістю (24-25) ГПа з параметром гратки  
а=0,4321 нм  та зовнішній, на  основі TiN, товщиною 2,0 мкм мікротвердістю 
(15-17) ГПа з параметром гратки  a=0,4230 нм 

 На поверхні зразків, підданих нітроцементації при температурі 550°С  
впродовж 2 годин, утворився твердий розчин вуглецю та азоту в титані. 
Товщина насиченої зони склала (70-80) мкм, мікротвердість змінювалася від 6 
ГПа на поверхні до мікротвердості матриці 3 ГПа. Мікроструктурно на 
поверхні сплаву визначено тонкий шар до 1 мкм, який ідентифіковано як фазу 
Ті2О, що має твердість до 7 ГПа. 

  На поверхні зразків, підданих азотуванню при Т=950 °С  впродовж 2 
годин, отримали покриття, що складається з нітриду титану TiN (a=0,42342 нм) 
товщиною 2,5-3,0 мкм, мікротвердістю (15,5-16,0) ГПа. Під ним розташований 
твердий розчин азоту в α-титані (а=0,29284нм, с=0,46978).  

 На поверхні зразків, підданих хромоалітуванню при температурі 1050 оС 
впродовж 3 годин, на зовнішній стороні покриття сформувались фази TiN та 
Ti2AlN, відповідно з кубічною, а=0,42340 нм та тетрагональною, а = 0,29882 
нм, с = 1,35757 нм кристалічними гратками. Під ними розташовується зона на 
основі інтерметаліду за участі титану, алюмінію, хрому Al3(Ti,Cr), що має 
кубічну гратку з параметром а = 0,39600 нм. Ця зона переходить у зону фази 
Al2Ti тетрагональної структури а = 0,39665 нм, с = 2,43238 нм. 

   Втрати маси в залежності від умов випробувань у нітроцементованих 
зразків при 900°С та при азотуванні втрати маси зменшуються на 2-3 порядки, а 
коефіцієнт тертя в порівнянні з вихідними зразками знижується на (10-12)% 
після азотування та на (15-17)% після високотемпературної нітроцементації, у 
нітроцементованих зразків при 550°С – зменшуються на 2-8 порядки, а 
коефіцієнт тертя в порівнянні з вихідними зразками знижується на (3-4)%, у 
хромоалітованих зразків  зменшуються на (20-40)%, а коефіцієнт тертя – на (5-
10)%. 

В найбільш жорстких умовах (час випробувань = 5 хв, навантаження = 30 
Н, швидкість = 7,5 м/хв) найкраще себе показали нітроцементовані зразки при 
9000С, найгірше – хромоалітовані покриття, що корелює із значеннями 
мікротвердості. Проте, значення коефіцієнтів тертя та зміни мас вищі за 
вихідний ВТ6 на 4 %. 
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В роботі було показано, що явище зносу при взаємодії з абразивом 
відбувається лише в тонких поверхневих шарах шляхом видалення часток 
покриття. Слід зазначити, що в процесі випробування шорсткість поверхні 
зразка встановлюється в перші 10 – 15 хвилин і далі не змінюється.  

Хромоалітування за участі активатору NH4Cl сприяє збільшенню 
мікрорельєфу поверхні з 8 мас. % у 2,6 рази. Після випробувань впродовж 10-15 
хвилин шорсткість поверхні зменшилась і стала практично однаковою як на 
вихідному сплаві, так і на сплаві з покриттям. 

Результати дослідження дозволяють рекомендувати покриття, отримані 
при розглянутих видах дифузійного насичення для роботи в умовах різних 
видів зношування в авіаційній, суднобудівній, хімічній, фармацевтичній та 
іншіх галузях виробництва. 

Результати роботи представляють безсумнівний інтерес з наукової та 
практичної точки зору. Робота повинна мати подальший розвиток в напрямку 
розробки та поглибленого вивчення властивостей захисних покриттів нового 
класу з підвищеними експлуатаційними характеристиками, отриманими за 
новими розробленими технологіями.  

Запропоновані способи поверхневого зміцнення конструкційних титанових 
сплавів покриттями на основі азоту, вуглецю та кисню  планується використати 
для підвищення експлуатаційних характеристик деталей в авіа- та 
моторобудуванні. Проведені випробування у виробничих умовах ДАКХ 
«Артем». Рекомендованим видом покриттів для роботи виробів в умовах 
підвищених температур, впливу агресивних середовищ є покриття на основі 
інтерметалідів титану, хрому та алюмінію. Такі покриття планується 
запропонувати для використання в харчовій, фармацевтичній, хімічній 
промисловості. (ГКХ «Артем», ДП «КП «Артозброєння» ВО ім.С.П.Корольова, 
ДП КиАЗ «Авіант» тощо). 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні 
курсів «Теорія та практика термічної обробки вуглецевих  та легований 
сталей» (розділ «Хіміко-термічна обробка»),  «Технологія нанесення та 
властивості покриттів», «Сучасні методи хіміко-термічної обробки», 
Захищено кандидатську дисертацію Смокович І.Я. Опубліковано 9 статей, 5 
доповідей на наукових конференціях. Захищено 2 магістерських дисертації, 2 
дипломних роботи спеціаліста, 8 бакалаврських робіт. 

Робота відповідає світовому рівню. – Завдяки використанню комбінацій 
зміцнюючої обробки (PDV, дифузійного насичення, МАО) досягається 
одночасне підвищення фізико-механічних, хімічних, технологічних 
властивостей конструкційних, інструментальних сталей та титанових 
сплавів. Результати роботи можуть бути використані при виготовлені 
точних деталей в приладобудуванні, двигунобудуванні, хімічній, 
фармацевтичній, харчовій промисловостях для виробів, що працюють в умовах 
підвищених температур, тиску та дії агресивних середовищ. 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті 
виконання перехідних науково-дослідних робіт  

Роботи, що  виконуються у 2015-2017 р.: 
 

№ 2702-ф – «Залежність ємності SiO2/Al2O3-катодів літієвих джерел 
струму від енергетичного перерозподілу електронів, спричиненого 
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умовами синтезу нанокомпозитів» (керівник Зауличний Я. В) 197,02 тис. грн. 
(92,330 тис. грн. у 2015 р.) 

На основі отриманих нанорозмірних порошків аеросилів з питомими 
поверхнями SП = 100; 300; 500 м2/г та θ Al2O3 з SП = 81; 83; 85 м2/г атестованих 
за розмірами областей когерентного розсіювання і рентгенофазовим аналізом їх 
складу, виготовлено суміші x-Sio2 + y-Al2O3 (х=0,8; 0,7, у=0,2; 0,3), які були 
піддані механохімічній активації в планетарному млинку. Фазовий та хімічний 
склад отриманих нономеханоактивованих композитів, досліджених 
рентгеноструктурним та фотоелектронним методами виявились незмінними. 
Методом рентгенівської емісійної спектроскопії встановлено зростання заряду 
іонів кисню внаслідок механоактивації сумішей завдяки  переносу електронів 
від Alsd і Sisd  в Opπ- стани, що виникли при перекритті Op- орбіталей під час 
інтерфейсної контактної взаємодії поверхневих атомів SiO2 та Al2O3.  

Перерозподіл валентних електронів у пірогенних нанокомпозитах зі складом 
аналогічним механоактивованим відбувається як у Opπ- так і в ковалентно 
звязузуючій метал Sd + Op- низькоенергетичні стани. Це вказує на те, що 
енергія зв’язку перенесених електронів на кисень є більша ніж в 
механоактивованих композитах.  

Визначення параметрів зарядової ємності макетів літієвих джерел струму 
(ЛДС) з катодами виготовленими із досліджених механоактивованих 
нанокомпозитів виявили зрозтання зарядової ємності при циклюванні від 300 
Агод/кг до 500 і 700 Агод/кг на третьому циклі, тоді як в ЛДС з катодами із 
виготовленої із звичайної суміші циклювання не відбувається.  
Результати роботи впроваджено в навчальний процес: в курсі «фізика 

конденсованого стану» впроваджено лекцію «Залежність електронної 
структури іонних сполук від розмірів наночастинок», в курсі «Міжатомна 
взаємодія і властивості матеріалів» результати роботи використано при 
викладанні теми «Фотокаталітичні та емісійні властивості матеріалів». За 
даними матеріалами опубліковано 2 статті в іноземному та фаховому 
виданна України. 
Робота відповідає світовому рівню. Комплексний підхід до вивчення 

зарядового стану атомів композитів, що входять до складу композитів ЛДС 
та вивчення електрохімічних характеристик дасть можливість встановити 
механізми деінтеркаляції іонів літію в структурні канали композитів і 
істотно підвищити зарядову ємність та її стабільність в ЛДС. 

2811-ф – «Формування градієнтних станів в наношарових металевих 
плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні» (керівник 
С.І. Сидоренко) 229,98 тис. грн. у 2015 р. 

Вивчено вплив товщини проміжного шару Ag на фазові перетворення в 
тонкоплівкових композиціях FePt/Ag/FePt, отриманих методом магнетронного 
осадження на хімічно інертні підкладинки. Виявлено, що збільшення товщини 
проміжного шару Ag від 7,5 нм до 30 нм в плівкових композиціях з шарами 
сплаву Fe50Pt50 приводить до зменшення температури утворення хімічно-
впорядкованої фази L10-FePt на ~100 К. Пояснення даного явища полягає в 
різниці між напруженими станами, що виникають в плівкових композиціях 
внаслідок різниці температурних коефіцієнтів лінійного розширення їх шарів.  

Досліджено процеси низькотемпературного фазоутворення в шаруватих 
системах Pt/Fe з додатковими проміжними шарами. Зразки піддано 
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низькотемпературному (330оС) відпалу з різною тривалістю у високому 
вакуумі. Виявлено, що в даному випадку гомогенізація складу композицій і 
формування фаз A1-FePt і L10-FePt відбувається за специфічним механізмом – 
шляхом індукованих зернограничною дифузією перетворень, при яких 
гомогенний шар формується через рух границь зерен у напрямках, 
перпендикулярних до їх вихідного положення.  При цьому введення 
проміжного шару Au приводить до прискорення гомогенізації шарів та 
збільшення ступеню впорядкування і коерцитивної сили фази FePt. Виявлено і 
механізм впливу проміжного шару Au: напруження, які виникають на границях 
поділу між шарами плівкових композицій внаслідок невідповідності параметрів 
їх кристалічної будови сприяють прискоренню дифузійних процесів і перебігу 
процесу впорядкування. Крім того, утворення фази A1-FePt може відбуватись і 
в границях зерен вихідного шару Au, що також є джерелом виникнення 
додаткових напружень. 

Опубліковано 4 наукових статті, з яких 1 стаття в фахових виданнях, 1 
стаття в закордоних виданнях, 2 в журналах, що входять до науко метричних 
БД, зроблено 10 доповідей на міжнародних наукових конференціях з 
опублікування тез,  захищено 1 магістерська робота, 1 робота спеціаліста, 2 
роботи бакалавра. 

2816-ф – «Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких 
конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних 
температур» (керівник С.М. Волошко) 119,14 тис. грн. у 2015 р. 

Доведено можливість механічного легування поверхневих шарів 
алюмінієвого сплаву Д16 та армко-Fe шляхом їх спільної ультразвукової 
ударної обробки в інертному середовищі за умов квазігідростатичного 
стиснення.  

Показано, що збільшення мікротвердості поверхні сплаву Д16 
ультразвуковою ударною обробкою за умов контакту із пластиною армко-Fe 
(порівняно із вихідним станом сплаву Д16) обумовлене синергетичним впливом 
наступних факторів: зменшенням розміру ОКР, збільшенням рівня 
мікродеформації кристалічної гратки та механохімічною взаємодією Al з Cu та 
Fe в процесі деформації. Відомо, що у системі Al–Cu–Fe за певних умов у 
області концентрацій 62,5-70 ат.% Al, 20-25 ат.% Cu та 10-12,5 ат.% Fe можуть 
формуватись різні фази: як інтерметалідні (апроксимантні), так і 
квазікристалічна (ікосаедрична і-фаза близького до зафіксованого хімічного 
складу Al62Cu25,5Fe12,5). Встановлення структури утворених фаз потребує 
подальших досліджень. 

Результати досліджень можуть стати фізичною основою для розробки 
нової технології поверхневого легування легких конструкційних сплавів за 
допомогою ультразвукової ударної обробки. 

Захищено 1 кандидатська дисертація, отримано 3 свідоцтва про 
реєстрацію авторського права, опубліковано 4 наукових статті, з яких 1 
стаття в фахових виданнях, 2 статті в закордоних виданнях, 3 в журналах, 
що входять до науко метричних БД, зроблено 9 доповідей на міжнародних 
наукових конференціях з опублікування тез,  захищено 3 магістерські роботи, 1 
робота спеціаліста, 2 роботи бакалавра. 
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2819-ф – «Закономірності впливу квазігидростатичного стиску на 
структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та 
квазікристалічних металевих матеріалів»  (керівник Юркова О.І.)  262,910 тис. 
грн. у 2015 р. 

Відпрацьовано методика та режими пресування порошкового 
квазікристалічного Al-Fe-Cr сплаву  та гідриду титану до- та стехіометричного 
складу ТіН2-х  в умовах квазігидростатичного стиску в комірці високого тиску 
типу «тороїд». Виготовлено серії дослідних зразків гідриду титану ТіН2+х та 
квазікристалічного Al-Fe-Cr сплаву  за скорегованими режимами обробки в 
умовах квазігидростатичного стиску. 

Вивчено вплив холодної деформації (при температурі 293 К) в умовах 
квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості 
квазікристалічного сплаву та гідриду титану. Показано, що пресування порошку 
в умовах квазігідростатичного стиску призводить до істотного підвищення 
мікродеформацій та дефектності кристалічної решітки. Методами нано- та 
мікроіндентування зразків гідриду титану, спресованих в умовах 
квазігідростатичного стиску вперше встановлено особливості деформації та 
визначено комплекс механічних властивостей, включаючи модуль Юнга Е, 
мікротвердість HV, границю плинності σ0,2, характеристику пластичності δH/δА 
та в’язкість руйнування К1с. 

Опубліковано 7 наукових статей, з яких 6 статей в фахових виданнях, 3 в 
журналах, що входять до наукометричних БД, зроблено 15 доповідей на 
міжнародних наукових конференціях з опублікування тез,  з яких 5 публікацій в 
матеріалах конференцій, що входять до наукометричних БД; захищено 2 
магістерські роботи, 1 робота спеціаліста, 2 роботи бакалавра. 

 

ІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, 
конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:  

 Пріоритетний напрям 6. Нові речовини і матеріали: 
У даному напрямку факультетом у 2014 р. виконувались 7 НДР з річним 

обсягом фінансування  889,122 тис. грн., в тому числі:  
–  фінансування за кодом 2201040 (д/б МОН України) – 3 роботи (754,530 тис 
грн); 
– фінансування за проектами  ДФФД – 1 робота (80,0 тис. грн.); 
– по госпдоговірній тематиці -  3 роботи (54,592 тис. грн.) 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: 1 
навчальний посібник; захищено  1 кандидатська дисертація; підготовано до 
захисту 2 докторські та 2 кандидатські дисертації; опубліковано  115 статей, у 
т.ч. 31 у фахових виданнях України, 11 – у зарубіжних фахових виданнях; 9 - в 
журналах, що входять до міжнародних науковометричних базах даних; 
зроблено 74 доповіді на конференціях та семінарах, в т.ч. 65  на міжнародних, 
36 доповідей за участі студентів; отримано 2 патенти України. До виконання 
залучалось 42 студенти (3 з оплатою). За результатами наукових досліджень 
студентами захищено 7 магістерських робіт, 8 дипломних робіт спеціаліста, 16 
дипломних робіт бакалавра. 

В т.ч. по г/д тематиці: зроблено 3 доповіді на конференціях, в т.ч. 2 на 
міжнародних.  До виконання залучалось 2 студенти. 
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а) Результати по закінчених у 2015 році науково-дослідних роботах 
Пріоритетний напрям: 6. Нові речовини і матеріали. 
 Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та 
оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів. 

2722-п – «Розробка технології отримання виробів із армованих 
керамічних композитів триботехнічного та інструментального 
призначення» (керівник Ю.І. Богомол) 168,93 тис. грн. (2015 р. – 83,72 тис. 
грн.) 

Розроблена технологія одержання спрямовано армованих евтектичних 
порошків на основі тугоплавких сполук (B4C-TiB2, LaB6-ТіB2, Mo-Si-B) 
методом спрямованої кристалізації та розпиленням розплавів по методу 
обертаючогося електрода. Показано, що зміна кінетичних параметрів 
спрямованої кристалізації і розпилення суттєво впливає на геометричні 
характеристики мікроструктури одержаних порошків. Досліджені механічні і 
технологічні властивості евтектичних порошків та показана перспективність їх 
використання в якості абразивної складової у керамічних та металокерамічних 
композитах, а також при газотермічному напиленні зносостійких покриттів. 
Розроблена технологія одержання евтектичних порошків з оголеними 
включеннями на поверхні частинок, що дозволяє значно зміцнити зв'язок на 
границі розділу матриця-евтектичне зерно у композитах. Одержані ізотропні 
композиційні керамічні та металокерамічні матеріали на основі евтектичних 
порошків з різною морфологією без та з застосуванням керамічних та 
металевих матриць. Розроблений металокерамічний композит на основі 
евтектичного порошку B4C-TiB2 і титанової армованої матриці, який показав 
підвищені механічні і функціональні характеристики при експериментальних 
випробуваннях в умовах інтенсивного абразивного зносу. Завдяки армуванню у 
розробленому композиті спостерігається ефект самозаточування, що дозволяє 
значно збільшити час безперервної експлуатації ріжучих частин і, таким чином, 
значно підвищити продуктивність різання, що робить даний матеріал 
конкурентоспроможним на ринку різальних матеріалів. 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді 
вдосконалення навчальних курсів: «Матеріалознавство тугоплавких та 
композиційних матеріалів» (новий розділ «Високотемпературні конструкційні 
матеріали. Одержання структура та властивості»), «Інженерне 
матеріалознавство» (нові розділи «Інженерія керамічних та 
металокерамічних матеріалів для екстремальних умов експлуатації», 
«Моделювання процесів формування та властивостей провідності керамічних 
композиційних матеріалів»), «Механічні властивості та конструкційна 
міцність матеріалів» (новий розділ «Розрахунок механічних властивостей 
матеріалів»). Підготовлено до захисту 1 докторську та захищено 2 
кандидатські дисертації. Отримано 3 патенти. Опубліковано 12 статей (з 
них 4 в журналах, що входять до наукометричних БД), опубліковано 15 
доповідей на 7 міжнародних конференціях. Підготовлено до опублікування 1 
навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ», захищено 6 магістерських робіт, 3 
дипломні роботи спеціаліста і 8 бакалавра. 

Розробка відповідає світовому рівню. Результати розробки використані 
на підприємстві ДП «КБ «Південне», м. Дніпропетровськ («Розробка 
матеріалів для корпуса камери рідинного апогейного двигуна РД840» г/д № 380-
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15 з ДП «КБ «Південне», м. Дніпропетровськ. Наявні госпдоговірні кошти – 
69,96 тис. грн. 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті 
виконання перехідних науково-дослідних робіт 

Пріоритетний напрям: 6. Нові речовини і матеріали. 
Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та 
оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів. 

Роботи, що виконуються у 2015-2016 рр.: 
2809-п (РНБО) – «Розробка технології виготовлення композиційної керамічної, 
металокерамічної та металополімерокерамічної броні із надміцних надтвердих  
армованих керамічних матеріалів» (керівник П.І. Лобода) Обсяг фінансування 
2015 р. – 514,580 тис. грн. 

Розроблено та досліджено новий металокерамічний армований композит 
Ті-ТіВ2. Встановлено, вплив кількості зміцнюючої фази ТіВ2 та 
механотермічної обробки на механічні властивості армованої металокераміки. 
Показано, що вміст армуючих волокон ТіВ2 до 10 мас. % забезпечує міцність 
металокераміки в межах 610-850 МПа при відносному подовженню 13-15%. 

Досліджено механічні властивості керамічних композитів В4С-В2О3-аВ, 
В4С-ТіВ2 (армований) – В4С. Показано, що твердість по Віккерсу кераміки  
В4С-В2О3-аВ складає 30,6±0,7 ГПа, а її тріщиностійкість 2,0±0,1 МПа·м1/2, 
твердість кераміки  B4C-TiB2-B2O3-aB складає 26,1±1,2 ГПа, а її 
тріщиностійкість 3,41±0,2 МПа·м1/2, і твердість кераміки В4С-ТіВ2 (армований) 
– В4С-ТіВ2 складає 31,3±1,0 ГПа, а її тріщиностійкість 4,55±0,3 МПа·м1/2. У 
результаті механічних випробувань встановлено, що армований композит В4С-
ТіВ2, отриманий шляхом розпилення з розплаву та ущільнений методом 
гарячого пресування із застосуванням В4С-ТіВ2 у якості матричного матеріалу, 
обумовлює формування армованої структури як у об’ємі попередньо 
армованого композиту В4С-ТіВ2  так і проростання волокон на границі поділу 
В4С-ТіВ2 (армований композит) – В4С-ТіВ2 (матриця). Така структура 
композиційної кераміки зумовлює підвищення тріщиностійкості матеріалу до 
4,55±0,3 МПа·м1/2 при твердості 31,3±1,0 ГПа, що є вищими за кераміку 
аналогічного фазового складу, але без армування по границям зерен. 

На основі отриманих результатів виготовлено тришарові композитні 
елементи: полімерна тканина/кераміка на основі В4С/металокераміка Ті-ТіВ2, 
що пройшли успішне випробування на стійкість до динамічних навантажень. 

Підготовлено до захисту 1 кандидатська дисертація,  опубліковано 3 
наукові статті, з яких 2 в наукометричних журналах, зроблено 7 доповідей на 
міжнародних наукових конференціях, представлено 3 експонати на 
міжнародної виставці, захищено 1 магістерська робота. 
2851-п – «Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів 
і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах»  
(керівник М.М. Ямшинський ) 2015 р. – 156,23 тис. грн.. 

Робота виконувалася з метою розроблення нових сплавів з високим 
вмістом хрому для роботи в екстремальних умовах і методології прогнозування 
властивостей та структури металу в цих сплавах за результатами його першого 
хімічного аналізу, технологій виплавляння та процесів структуроутворення 
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металу у виливках різних маси, геометрії, габаритних розмірів і товщини стінок 
залежно від властивостей ливарної форми. 
Для досягнення поставленої мети створено масив даних щодо впливу хрому на 
ливарні, механічні і спеціальні властивості сплавів, отримано аналітичні 
залежності, що описують вплив хрому на окалиностійкість сталей за різних 
температур, розроблено методологію прогнозування окалиностійкості і 
термостійкості металу у виливках, здійснено апробацію в лабораторних умовах 
розроблених методик контролю якості розплаву і процесів кристалізації металу 
в ливарній формі.  
      Результати роботи впроваджено в навчальний процес дисципліна «Сталеве 
литво» (розділ Спеціальні сталі та їх властивості), у тому числі лабораторна 
робота з цієї ж дисципліни «Розрахунок шихти для виплавляння 
високолегованої сталі в індукційній печі з основною футеровкою», 
підготовлено до захисту кандидатську дисертацію,  опубліковано 5 наукових 
статей, з яких 4 в наукометричних журналах, підготовлено 6 доповідей (у т.ч. 
на міжнародних конференціях), захищено 2 магістерські роботи. 
    Розробка перевищує вітчизняні аналоги. Розроблена програма прогнозування 
властивостей розплавів з високим вмістом хрому значною мірою полегшить 
виробничникам вирішувати технологічні питання, пов’язані з виготовленням 
високоякісних литих деталей для роботи в екстремальних умовах. 
Впровадження результатів планується здійснювати через Асоціацію 
ливарників України на машинобудівних підприємствах України. Це дає змогу 
зменшити тривалість часу на підготовку виробництва,  зменшити 
енергоспоживання й шихтові матеріали. 
Проект ДФФД: 

Ф64/45-2015 «Інженерія наноструктурних матеріалів: енергоефективні 
технології для отримання новітньої кераміки» (спільно з Інститутом проблем 
матеріалів НАНУ - головний виконавець). Договір № 43 від 19.11.2015 р. про 
закупівлю послуг за державні кошти з виконання науково-дослідних робіт. 
Керівник Лобода П.І.  
Обсяг фінансування у 2015 р. 80,0 тис. грн. Термін виконання 12.2015-12.2016р. 

Проаналізовані відомі процеси отримання нановолокон тугоплавких 
сполук. Вивчені можливості отримання волокон методами спрямованої 
кристалізації. Розроблено фізико-хімічні основи отримання керамічних 
нановолокон на основі тугоплавких сполук (дибориду титану, дибориду 
цирконію і дибориду гафнію) методами спрямованої кристалізації розплавів. 
Методами рентгеноструктурного аналізу та електронної мікроскопії проведено 
дослідження фазового складу та структури одержаних волокон. 

Госпдоговірні НДР: 
Г/д № 380-15 від 29.04.2015 «Розробка матеріалів для корпуса камери рідинного 
апогейного двигуна  РД840». Науковий керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Замовник: Державне  Підприємство  «Конструкторське  бюро  «Південне»  імені  
М.К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне»)  м. Дніпропетровськ.  
Обсяг фінансування: 69,960 тис. грн., в 2015 р. – 20,988 тис. грн.  
Термін виконання: 10.2015–06.2016 р. 
Відпрацьована в лабораторних умовах методика та виготовлено зразки (втулки) 
для вогневих випробувань із керамічних армованих матеріалів. Досліджено 
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структура, фазовий склад, визначено фізико-механічні властивості зразків з 
армованої кераміки при температурі 1100-1600 оС в окислювальному 
середовищі.  
Г/д № 384-15 «Дослідження структури, хімічного, фазового складу та механічних 
властивостей металевих, металокерамічних та керамічних матеріалів (виробів)». 
Керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Замовник: Державне  Підприємство  «Конструкторське  бюро  «Південне»  імені  
М.К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне»)  м. Дніпропетровськ. 
Обсяг фінансування: 79,980 тис. грн., в 2015 р. – 23,994 тис. грн.  
Термін виконання: 10.2015–06.2016 р. 
За допомогою комплексу методів фізичного експерименту 
(рентгеноструктурний, рентгенофлюорісцентний, металографічний аналіз) 
досліджено мікроструктура (в оптичному мікроскопі, скануючому 
мікроскопах), визначено кількісний хімічний склад матеріалів методами 
локального мікрорентгеноспектрального та рентгенофлуоресцентного аналізу. 
Проведено дифрактометричні дослідження фазового складу, структури, 
текстури, макро- та мікронапружень, дисперсності, визначенно періоди 
кристалічної решітки досліджених матеріалів.  
Г/д № 412 від 02.11.2015 «Дослідження показників коксовугільної продукції» 
Наук. керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Замовник:  Запорізький завод феросплавів, м. Запоріжжя. 
Обсяг фінансування: 9,6 тис. грн. 
Термін виконання:  04.2015 – 12.2015р.  
Проведено дослідження рекційної здатності та питомого електричного опору 
коксовугільної продукції. Аналіз результатов випробувань показав, що 
найбільш високу реакційну здатність має кокс з Китаю (22,1 %), що в 2-2,5 рази 
вище порівняно з коксом з Кемерова (8,5 %). Встановлено, що питомий 
елетроопор коксу з Кемерова складає 241,8 Ом·мм2/м, що майже на 10 одиниць 
більше цей характеристики коксу з Китаю – 233,5 Ом·мм2/м. 
2.2. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах 

у межах робочого часу викладачів. 
У 2015 році виконувалося 4 перехідних ініціативних фундаментальних 

наукових робіт за напрямом: 1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні, 
нанокристалічні) матеріали. Проблеми синтезу матеріалів при 
екстремальних параметрах температури і тиску  

У звітному році з використанням результатів виконаних ініціативних 
робіт: підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 4 
статті, зроблено 27 доповідей на конференціях, в т.ч. 24 на міжнародних. До 
виконання залучалось 18 студентів. За результатами наукових досліджень 
студентами захищено 2 магістерських дисертацій, 4 дипломних та 10 
бакалаврських робіт. 

НДР 0112U006636 “Формування фазового складу і структури в 
нанорозмірних плівках на основі скуттерудита CoSb3 – функціональних 
елементах термоелектрики” (інженерно-фізичний факультет – керівник: 
Макогон Ю.М. ). (Термін роботи: 2012 – 2016 рр.) 
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Вперше показано, що зміна температури підкладинки при осадженні 
нанорозмірних плівок CoSbх(30 нм) (1,8≤х≤4,2) в концентраційному інтервалі 
(64,5-80,6) ат.% Sb дозволяє регулювати структурним станом: осадження на 
підкладинки за кімнатної температури призводить до формування 
рентгеноаморфного стану з розширеною областю гомогенності фази CoSb3 – 
(75-80) ат.% Sb при подальшому нагріві; при збільшенні температури 
підкладинки до 200oC утворюється  кристалічний стан і закономірність 
формування фазового складу в нанорозмірних  плівках CoSbх(30 нм) 
(1,8≤х≤4,2)  визначається послідовністю, що є  аналогічною  діаграмі фазової 
рівноваги для масивного стану системи Co-Sb з областю гомогенності фази 
CoSb3 на рівні ~75 ат.% Sb.  

Підготовлено до захисту 1 кандидатська дисертація,  опубліковано 1 
наукова стаття, в т.ч. 1 стаття в фахових виданнях, зроблено 5 доповідей на 
міжнародних наукових конференціях з опублікування тез,  захищено 1 
магістерська робота, 2 бакалаврських роботи. 

 

НДР 0113U005528 “Формування термічно стабільних нанорозмірних 
плівок силіциду NiSi на монокристалічному кремнії ” (інженерно-фізичний 
факультет – керівник: Макогон Ю.М. ) (Термін роботи: 2013 – 2017 рр.) 

В нанорозмірних плівкових композиціях Ni(30 нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 
нм)/Si(001), отриманих магнетронним пошаровим осадженням шарів, методами 
рентгеноструктурного аналізу і мас-спектрометрії вторинних нейтралей 
досліджено зміни фазового складу при взаємодифузії металевих шарів і 
кремнію підкладки. Встановлено, що введення проміжного шару Pt підвищує 
термічну стійкість силіциду NiSi на 100ºС (до 850ºС).  

Опубліковано 1 наукова стаття, в т.ч. 1 в журналі, що входять до науко 
метричних БД, зроблено 7 доповідей на міжнародних наукових конференціях з 
опублікування тез,  захищено 2 дипломних роботи, 2 бакалаврських роботи. 

 

Ініциативна робота «Модифікація поверхні сплавів заліза методами 
високоенергетичної обробки» (інженерно-фізичний факультет – керівник: 
Іващенко Є.В.) (Термін роботи: 2010 – 2016 рр.) 

Встановлено вплив послідовності нанесення матеріалів та кількості 
стадій обробки під час створення покриттів на сталі Ст.3 та сплаві титану ВТ 1-
0 методом пошарового багатостадійного нанесення Cr-Ni, Cr-Ti, Al-C, W-C, Ti-
C, Ni-C-Cr-Cu на повітрі. Встановлено підвищення поверхневої мікротвердості 
(від 5 до 12 ГПа) внаслідок утворення карбідів (нітридів), а також зростання 
стійкості до зношування у 4 – 15 разів у порівнянні з вихідною поверхнею без 
обробки. 

Вивчено вплив складу рідинного середовища з порошкоподібними 
компонентами (графіт, графіт + МеС, графіт + МеС + Al, графіт + МеС + W) під 
час електроіскрового легування Ti- та Zr-анодами після попереднього 
нанесення хрому в повітряній атмосфері на структуру та властивості 
поверхневого шару сталі Ст.3. Показано, що після ЕІЛ хромом з другою 
стадією легування цирконієм, мікротвердість є більшою (6,3 – 9,3 ГПа), ніж при 
нанесенні титану (5,2 – 6,5 ГПа). Це пояснюється наявністю у покритті більшої 
кількості виділень карбідів, що утворилися в результаті інтенсивної взаємодієї 
цирконію з вуглецем насичувального середовища. Виявлено вплив матеріалу 
аноду (Ti або Zr) та рідинного насичувального середовища з порокоподібними 
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компонентами на зносостійкість покриттів. Зносостійкість покриттів Cr – Zr 
підвищується у 40 – 69 разів, а Cr – Ti покриттів у 15 – 28,5 разів у порівнянні з 
поверхнею сталі Ст.3 без покриття. 

Опубліковано 1 наукова стаття в фаховому виданні, зроблено 8 
доповідей на міжнародних наукових конференціях з опублікування тез,  
захищено 1 магістерська робота, 1дипломна робота, 4 бакалаврських роботи. 
 Ініциативна робота «Комп’ютерні методи “конструювання” 
матеріалів» (керівник д.ф-м.н., проф. С.І. Сидоренко) 

(Термін роботи: 2012 – 2016 рр.) 
Запропоновано методику розрахунків з перших принципів енергій 

формування  вакансії  у чистих металах і в твердих розчинах 4d перехідних 
металів, враховуючи  фактор температури. Проведено комп’ютерне 
моделювання дифузійних процесів в тонкоплівковій системі Ag/Mo на основі 
теорії функціоналу щільності  (з використанням програмного комплексу VASP) 
з метою виявлення існування та отримання кількісної оцінки температурної 
залежності енергії формування вакансії.  

Шляхом комп’ютерного моделювання з перших принципів доведено 
існування компенсаційного ефекту, тобто корельованої зміни внесків вільної 
енергії коливань та теплового розширення електронів до енергії формування 
вакансії у 5-d ГЦК та ОЦК перехідних металах Au, Pt та W. Врахування цих 
внесків дозволяє отримати більш точну картину ефекту теплового розширення 
у 5-d ГЦК та ОЦК перехідних металах  . Результати дослідження можуть бути 
використанні при створенні сучасних приладів в галузях енергозбереження та 
мікроприладобудування. 

Опубліковано 1 наукова стаття, в т.ч. 1 в журналі, що входять до науко 
метричних БД, зроблено 4 доповіді на міжнародних наукових конференціях з 
опублікування тез,  захищено 1 дипломна робота, 2 бакалаврських роботи. 

У 2015 році виконувалося 3 перехідні ініціативні фундаментальні наукови 
роботи за напрямом: 1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові 
матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, 
інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо). 

У звітному році з використанням результатів виконаних ініціативних 
робіт: підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 5 
статей, зроблено 21 доповідь на конференціях, в т.ч. 17 на міжнародних, з 
опублікуванням тезисів. До виконання залучалось 26 студентів. За 
результатами наукових досліджень студентами захищено 6 магістерських 
дисертацій, 3 дипломних та 8 бакалаврських робіт. 

Ініциативна робота «Фізико-хімічні основи одержання монокристалічних, 
та спрямовано армованих композиційних матеріалів поліфункціонального 
призначення на основі тугоплавких сполук» (керівник д.т.н., проф. П.І. 
Лобода)(Термін роботи: 2011 – 2016 рр.) 
Досліджено вплив природи компонентів систем LaB6–ZrB2, LaB6 –TiB2 та WC-
W2C і кінетичних параметрів процесу кристалізації на взаємозв’язок між 
властивостями, однорідністю мікроструктури та геометричними 
характеристиками фазових складових. Показано, що підвищення швидкості 
охолодження сплавів системи LaB6-MeB2 до 105 град/с,  призводить до 
зменшення середнього діаметра включень до 0,1-0,15 мкм і значного 
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збільшення їхньої кількості. По мірі зростання швидкості охолодження від 102 
до 105 град/с пластини армуючої фази WC змінюють свою морфологію на 
дендритну, а при максимальній швидкості формується комірчаста структура. 
Підвищення швидкості охолодження дає можливість збільшити мікротвердість 
сплаву WC-W2C в 1,5 рази (від 19 до 28 ГПа), міцність в 2 рази, що в свою 
чергу призводить до підвищення зносостійкості в 3 рази, за рахунок зменшення 
розміру зерен та зміни напружено-деформованого стану фазових складових 
композиційного матеріалу і свідчить про реалізацію механізму 
зернограничного зміцнення та армування.  

Підготовлено до захисту 1 кандидатська дисертація,опубліковано 4 
статті, взято участь в 5 міжнародних конференціях з опублікуванням  14 тез, 
захищено 4 магістерські роботи, 2 дипломні та 4 бакалаврські роботи,залучено 
2 аспіранти, 15 студентів. 

 

Ініциативна робота «Підвищення корозійної та кавітаційної стійкості 
деталей машин, конструкцій та інструменту з комплексними дифузійними 
покриттями» (керівник д.т.н., проф. В.Г. Хижняк) (Термін роботи: 2013 – 2016 
рр.). 

Показана можливість отримання покриттів на основі азоту, вуглецю, 
хрому та алюмінію на титановому сплаві ВТ6. Встановлено, що 
хромоалітування за участі активатору NH4Cl сприяє збільшенню мікрорельєфу 
поверхні з 8 мас. % у 2,6 рази. Після випробувань впродовж 10-15 хвилин 
шорсткість поверхні зменшилась і стала практично однаковою як на вихідному 
сплаві, так і на сплаві з покриттям. Результати дослідження дозволяють 
рекомендувати покриття, отримані при розглянутих видах дифузійного 
насичення для роботи в умовах різних видів зношування в авіаційній, 
суднобудівній, хімічній, фармацевтичній та іншіх галузях виробництва. 

Опубліковано 1 стаття, опублікуванням  7 тез доповідей, захищено 2 
магістерські роботи, 1 дипломна та 4 бакалаврські роботи,залучено 1 
аспіранта, 11 студентів. 

 

У 2015 р. виконувалась 2 ініціативні прикладні наукові роботи за 
напрямом:  3.2. Інформаційні та комунікаційні технології. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт захищено 1 
кандидатську дисертацію, 2 дисертації підготовлено до захисту, одержано 2 
патенти України на корисну модель, 6 публікацій у фахових виданнях України, 
зроблено 10 доповідей на міжнародних конференціях, опубліковано 1 курс 
лекцій, 1 методичну розробку, до виконання долучалось 10 студентів, 2 
аспіранти, захищено 4 магістерських роботи. 
НДР 0114U002566 «Система керування машиною лиття під тиском на основі 
нечіткої логіки» (керівник – Богушевський В.С.) 

Надано проміжний звіт з наукової роботи (Державний обліковий номер 
0114U002566, Інформаційна карта науково-технічної продукції - інвентарний 
номер 0215U001150 від 18.03.2015 року). 

Розроблено моделі й алгоритми керування процесом ЛПТ, проведено вибір 
алгоритму нечіткої логіки, для контуру термостатування температури робочої 
рідини синтезовано нечіткий регулятор. Рекомендації з використання роботи – 
перевірити адекватність розробленої системи управління, моделей і алгоритмів 
при керуванні машинами ЛПТ за результатами імітаційного моделювання, 
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порівняти результати моделювання регулювання нечіткими регуляторами і 
стандартними ПІ і ПІД для кожного контуру системи окремо. За результатами 
моделювання обрати оптимальну структуру системи. Подальші дослідження 
проводити в напрямку алгоритмізації вирішуваних завдань і реалізації системи 
на стандартних контролерах. Галузь застосування – ливарне виробництво. 

Захищено 1 кандидатська дисертація, підготовано до захисту 1 
кандидатська дисертація, одержано 1 патент України на корисну модель, 
опубліковано 3 статті у фахових виданнях України, взято участь в 3 
міжнародних конференціях з опублікуванням  5 тез, опубліковано 1 курс лекцій, 
захищено 2 магістерські роботи, залучено 1 аспірант, 5 студентів. 

 

НДР 0114U005002 «Управління конвертерною плавкою в умовах неповної 
інформації про початкові і кінцеві умови продувки» (керівник – Богушевський 
В.С.) 

Розроблені моделі й алгоритми керування киснево-конвертерним процесом 
(ККП), проведено вибір алгоритму і засобів вимірювання технологічних 
параметрів в умовах неповної інформації. Рекомендації з використання роботи 
– перевірити адекватність розробленої системи управління, моделей і 
алгоритмів при керуванні ККП, провести промислові випробування алгоритмів 
на одному з промислових підприємств. Подальші дослідження проводити в 
напрямку алгоритмізації вирішуваних завдань і реалізації системи на 
стандартних контролерах. Галузь застосування – металургійне виробництво. 

Підготовано до захисту 1 кандидатська дисертація, одержано 1 патент 
України на корисну модель, опубліковано 3 статті у фахових виданнях України, 
взято участь в 2 міжнародних конференціях з опублікуванням  5 тез, 
опубліковано 1 методичну розробку, захищено 2 магістерські роботи, залучено 1 
аспіранти, 5 студентів. 
3 Інноваційна діяльність 

3.1.  Діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк «Київська 
політехніка». 
За участі кафедри ФМ (Сидоренко С.І.) підписано протокол про наміри із 

"For You Industries Co.", КНР, на розробку технології обробки поверхні 
інструменту в обсязі 80 тис. грн. Ці переговори в 2013-2015 роках веде 
Науковий парк «Київська політехніка», після підписання протоколу про наміри 
кафедрою фізики металів підготовлено всі необхідні документи для укладання 
контракту. Документи пройшли всю необхідну маркетингову і юридичну 
експертизу (наразі ведуться переговори з китайською стороною на предмет 
завершення оформлення контракту). 

Кафедрою ЛВЧтаКМ підготовлені пропозиції проведення науково-
дослідних робіт («Дослідження щодо удосконалення процесу виробництва 
сталевого дробу») через  Науковий парк «Київська політехніка». 
Факультет у 2015 році мал свої постійно діючий стенди у науковому  парку 

„Київська політехніка”; поновив стенди та експонати для Виставки наукових 
розробок НТУУ «КПІ»: 

 «Створення біосумісних захисних покриттів методами високоенергетичної 
обробки»; 

«Формування нанорозмірних плівок на основі FePt для магнітного запису 
інформації з надвеликою щільністю»; 
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«Технологія отримання високоефективних термоелектричних матеріалів на 
основі нанорозмірних плівок скуттерудиту CoSb3»; 

«Високоефективна технологія зміцнення поверхні легких конструкційних 
сплавів ультразвуковою ударною обробкою (УЗУО)»;  

«Новітня технологія градієнтного зміцнення  конструкційних матеріалів 
обробкою тертям в газових середовищах»; 

 «Нові методи визначення комплексу механічних властивостей матеріалів 
при індентуванні»;  

«Покращення магнітних властивостей нанорозмірних плівок  FePt для 
підвищенної щільності магнітного запису і зберігання інформації»; 

«Порошки самофлюсівних сплавів для напилювання покриттів   
багатофункціонального призначення (зносостійких, корозійностійких, 
відновлювальних та інше) газотермічними методами та обладнання для їх 
отримання»; 

«Підвищення експлутаціонних властивостей сталей, титанових і твердих 
сплавів методами ХТО». 

3.2. Виконання проектів у рамках Інноваційно-виробничої платформи та 
приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки 
держави, зокрема на замовлення РНБО. 

НДР 2809-п (РНБО) – «Розробка технології виготовлення композиційної 
керамічної, металокерамічної та металополімерокерамічної броні із надміцних 
надтвердих  армованих керамічних матеріалів» (керівник П.І. Лобода) Обсяг 
фінансування 2015 р. – 514,580 тис. грн. 

Розроблено та досліджено новий металокерамічний армований композит 
Ті-ТіВ2. Встановлено, вплив кількості зміцнюючої фази ТіВ2 та 
механотермічної обробки на механічні властивості армованої металокераміки. 
Показано, що вміст армуючих волокон ТіВ2 до 10 мас. % забезпечує міцність 
металокераміки в межах 610-850 МПа при відносному подовженню 13-15%. 

На основі отриманих результатів виготовлено тришарові композитні 
елементи: полімерна тканина/кераміка на основі В4С/металокераміка Ті-ТіВ2, 
що пройшли успішне випробування на стійкість до динамічних навантажень. 

Подана проектна заявка для участі у торгах на закупівлю послуг з 
виконання досліджень та розробок в галузі металургії, обробки металів, 
виробництва машин та устаткування (код І.2 11  за ДК 015-97), Лот 
1 «Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та складання 
комбінованих систем оперативного бронювання стаціонарних і пересувних 
об’єктів військового призначення  із змінним рівнем захисту» (керівник – П.І. 
Лобода). Очікуване фінансування: 980 тис. грн. 

3.3. Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною 
адміністрацією, з облдержадміністраціями,  міністерствами та вітчизняними 
підприємствами, зокрема м. Києва.  

Налагоджено співробітництво з Державним Підприємством  
«Конструкторське  бюро  «Південне»  імені М.К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне») 
м. Дніпропетровськ. Заключени 3 г/д: № 380-15 від 29.04.2015 «Розробка 
матеріалів для корпуса камери рідинного апогейного двигуна  РД840» (69,960 
тис. грн.) та № 384-15 «Дослідження структури, хімічного, фазового складу та 
механічних властивостей металевих, металокерамічних та керамічних матеріалів 
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(виробів)». (79,980 тис. грн.). «Розробка технології виготовлення жаростійких 
керамічних конструкцій безпілотних літальних апаратів» (400, 0 тис. грн.). 
Керівник - Лобода П.І. 

Співробітництво з Запорізьким заводом феросплавів, м. Запоріжжя. Г/д 
№ 412 від 02.11.2015 «Дослідження показників коксовугільної продукції». 
Керівник: Лобода П.І. 

Розпочато співробітництво з представниками ПАТ «МОТОР СІЧ» та 
Запорізьким національним технічним університетом. 

Результати дисертаційної роботи Тинькової А.А. «Вплив 
низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних 
плівкових систем Au/М, Ag/М, Pt/М (М � перехідний метал)» апробовані на 
науково-виробничій фірмі «Пульс», Київ.  

Факультет традиційно підтримує зв’язки з установами та організаціями м. 
Києва: Науково-виробнича фірма „Пратт-Уітні-Патон”, м.Київ; Державне 
підприємство „Алмазінструмент” НАНУ; Державне підприємство ”Техноком 
ІПМ” НАНУ, ТОВ ”Промет”, казенний завод порошкової металургії, м. 
Бровари, ЗАТ „Антаріс”, ДП «КиАЗ «Авіант», АНТК ім. Антонова, НПО 
„Оріон”, і „Пілар”, ДАКХ «Артем», підприємствами “Тефі-Інтерсервіс”, 
ПОРЦЕКС-ВРТБ, ВАТ «СНВО» ім.Фрунзе та інш. 

Протягом 2015 року надано науково-технічні консультації та проведено 
переговори по проблемам спеціальних сплавів у ливарному виробництві: ПАТ 
«Вишневський ливарно-ковальський завод» ДАХК «Артем» (м. Вишневе) ПАТ 
«Київенергоремонт», ПАТ «ВПКТІ-Литво» (м. Київ), ПП «Родник ЮТ» (м. 
Запоріжжя), ПАТ «Гідросила» (м. Кіровоград), та ін. 

Обговорюється можливість впровадження технологічних рекомендацій 
щодо нанесення комплексних покриттів на поверхню виробів зі сталей та 
твердих сплавів на ГАКХ «Артем», ВАТ «Рівно азот». 

3.4. Приклади найбільш вагомих результатів впровадження інноваційних 
розробок у 2015 році.  
3.4.1 Результати досліджень за д/б темою № 2722-п – «Розробка технології 
отримання виробів із армованих керамічних композитів триботехнічного та 
інструментального призначення» використані на ДП «КБ «Південне», м. 
Дніпропетровськ («Розробка матеріалів для корпуса камери рідинного 
апогейного двигуна РД840» г/д № 380-15 з ДП «КБ «Південне», м. 
Дніпропетровськ). 
3.4.2 На ДП «Антонов», м. Київ, впроваджено технологія виготовлення 
деталей на основі металокерамічного композиційного титанового сплаву. 
Автори: обода П.І., Биба Є.Г., Богомол Ю.І. Акт впровадження від 22.10.2015 р.  

Налагоджено подальшу співпрацю з ДП «Антонов». Ведуться переговори 
про госпдоговірну тематику по подальшому впровадженню даної технології. 
3.4.3. Розроблена докторантом Фесенком М.А. на базі матеріалів виконаної 
дисертаційної роботи «Технологія модифікування чавуну в ливарній формі» 
впроваджена на ТОВ НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» для 
отримання виливків «Поршень». 
3.4.4 Проведено серію дослідно-промислових плавок високохромистого 
зносостійкого чавуну 290Х19Г43РТФц в умовах ливарного цеха СО 
«Електроремонт» з використанням різних шихтових матеріалів та виготовлення 
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комплекту зносостійких деталей для систем гідрозоловидалення 
теплоелектростанцій. 
3.4.5 В липні 2015 року в ливарному цеху ТОВ НВО «Ясинуватський 
машинобудівний завод» були проведені виробничі випробування 
технологічного процесу виготовлення виливків із високоміцного чавуну з 
кулястим графітом.  
 

3.5 Кількість отриманих охоронних документів – 9 патентів, свідоцтв 
про реєстрацію авторського права – 3.  
1. Богушевський В.С., Самарай Р.В., Спосіб автоматичного контролю 
утворення шару накипу для промивки охолоджуючих каналів прес-форми. 
Патент № 97278 U 2014 08909 від 07.08.2014, МПК F28С 3/04 (2006.01) Бюл. 
№5, 10.03.15 (власник – НТУУ «КПІ») 
2. Богушевський В.С., Скачок О.Е., Спосіб використання металізованих 
окатишів для конвертерного процесу. Патент № 100297U 2014 12945 від 
03.12.2014, МПК С21С 5/28, С22В1/2 (2006.01), Бюл. №14, 27.07.15 (власник – 
НТУУ «КПІ») 
3. Лютий Р.В., Кеуш Д.В., Анісімова О.А. Спосіб зміцнення ливарних 
стрижнів, Патент України № 99789 Бюл. № 12, 2015 р. Виданий 25.06.2015  
(власник КПІ на 50%, автори решта). 
4. Богушевський В.С., Антоневич О.О., Спосіб контролю стану поверхні 
прес-форми лиття під тиском. Патент № 101992U 201503520 від 15.04.2015, 
МПК (2015.01), F28C3/04(2006-01) G01N29/00. Бюл. №19, 12.10.15(власник – НТУУ 
«КПІ») 
5. Мініцький А.В., Сосновський Л.О., Лобода П.І. Вольфман В.І. Спосіб 
виготовлення капсульованих порошкових брикетів. Патент України №100664, 
МПК B22F/02 (2006.01), Заявл. 11.11.2014, Бюл. №15, Опубл. 10.08.2015.  
(власник – НТУУ «КПІ»)  
6. Лобода П.І., Богомол Ю.І., Білий О.І., Соловйова Т.О., Ремізов Д.О. 
Спосіб отримання керамічних евтектичних порошків на основі гексабориду 
лантану методом відцентрового плазмового розпилення Патент України на 
корисну модель № 99564. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів 
України на корисні моделі 10.06.2015. (власник – НТУУ «КПІ»)  
7. Богомол Ю.І., Лобода П.І., Білий О.І., Головенько Я.Б., Соловйова Т.О., 
Ремізов Д.О. Спосіб отримання керамічних евтектичних порошків на основі 
карбіду бору методом відцентрового плазмового розпилення Патент україни на 
корисну модель № 99563. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів 
України на корисні моделі 10.06.2015. 
8. Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Владимирський І.А., 
Вербицька М.Ю., Фігурна О.В. Спосіб одержання середовища для магнітного 
запису і зберігання інформації на основі шаруватої нанорозмірної плівки 
Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50.. Патент України на корисну модель № 94883 від 10.12.2014 
р. (Заявник та патентовласник: НТУУ «КПІ»). 
9. Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Владимирський І.А., 
Вербицька М.Ю., Фігурна О.В. Спосіб формування магнітного матеріалу на 
основі FePt з орієнтованою структурою  зерен L10 (FePt) фази  для 
перпендикулярного або  повздовжнього  магнітного запису і зберігання 
інформації. Патент України на корисну модель № 98785 від 12.05.2015 р. 
(Заявник та патентовласник: НТУУ «КПІ»). 
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Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права – 3. 
1. Сидоренко С.И, Волошко С.М., Тинькова А.А. Ефекти упорядкування в 
процесі «холодної гомогенізації» складу нанорозмірних плівок Au/Cu // 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру 
№ 58682 від 28.11.2015 р.; 
2. Сидоренко С.И, Волошко С.М., Васильєв М.О., Бурмак А.П. 
Високоефективна технологія зміцнення поверхні алюмінієвого сплаву Д16 
ультразвуковою ударною обробкою в різних середовищах // Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір наукового характеру № 58683 від 
28.11.2015 р. 
3. Сидоренко С.И, Волошко С.М., Васильєв М.О., Бурмак А.П. 
Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному 
середовищі та рідкому азоті // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір наукового характеру № 58684 від 28.11.2015 р. 
      Кількість поданих заявок на об’єкт права інтелектуальної власності - 1  

Степанчук А. М., Демиденко О.А. Композиційний матеріал легований 
самофлюсивним сплавом на основі заліза. Заявка на патент України на корисну 
модель пат. на корисну модель. Заявл. 04.08.15 р. Заявник і патентовласник 
НТУУ «КПІ». 
4. Міжнародне наукове співробітництво.  

Наукове та науково-технічне співробітництво із 18 закордонними 
організаціями з 10 країн. 

Приклади участі науковців ІФФ у виконанні міжнародних наукових 
досліджень, проектів, договорів, грантів, контрактів з: 

1) Університетом м. Уппсала, лабораторія Ангстрема, Королівство 
Швеція (тема співпраці - Influence of Surface Properties on the Evolution of 
Diffusion Processes in the Volume of Thin Films Systems), договір про співпрацю 
з 09.2010р. науковий керівник – проф. С.М Волошко. Підготовлено і захищено 
дисертацію Олешкевич А.І. 

2) Королівським технологічним університетом, Королівство Швеція (тема 
співпраці - наукова програма «First Principles Modeling of Diffusion Processes in 
Thin Films») з метою написання розділів докторської дисертації Замулко С.О. за 
грантом шведської програми «VISBY Scholarship from Swedish Institute» на 
проведення наукових досліджень у 2015 для молодих науковців (січень – 
червень 2015 р.); 

3) Університетом м. Аугсбург, кафедра експериментальної фізики, 
Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 
24.05.1995 р.) за грантом ДААД ID: 57033891 (2014-2015 рр) ім. Леонарда 
Ейлера в рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-
німецьких проектів між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та 
експериментальної фізики - 4 університету м. Аугсбург (тема співпраці - 
формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої 
щільності запису і збереження інформації) - Виконання магістерських робіт за 
грантом ст. Костенко В.С. (ФМ-31м), Сліпченко К.В. (ФМ-31м), Мороз С.С. 
(ФМ-31м), проф. Макогон Ю.М.- проф., д.т.н., науковий керівник.  

4) Університетом м. Аугсбург, кафедра експериментальної фізики, 
Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 
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24.05.1995 р.) за грантом ДААД ID: 57198300 (2015-2016 рр) ім. Леонарда 
Ейлера в рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-
німецьких проектів між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та 
експериментальної фізики - 4 університету м. Аугсбург (тема співпраці - 
Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt і FePd для 
надвеликої щільності запису і зберігання інформації) - Виконання 
магістерських робіт за грантом студентів Холіна Є.О. (ФМ-41м), Гафаров 
А.Є.(ФМ-41м), Круглов І.О. (ФМ-41м), проф. Макогон Ю.М.- проф., д.т.н., 
науковий керівник.  
 5) Унівеситетом м. Дебрецен, кафедри фізики твердого тіла, Угорщина, в 

рамках договору про cумісні наукові дослідження (діє з 09.2010 р.) 
Дебреценським університетом, кафедра фізики твердого тіла, Угорщина (тема 
співпраці - Solid state reactions at interfaces of thin-film nanostructures). 
Дослідження за темою «Наноплівки та наночастинки» здійснено Тиньковою 
А.А., науковий керівник проф. С.М. Волошко. Підготовлено розділи 
кандидатської дисертації Тинькової А.А. 

6) Університетом Греноблю, Національний центр наукових досліджень 
(CNRS), Франція, в рамках угоди CNRS/Державний фонд фундаментальних 
досліджень України (FERFU). Тема співпраці - Influence of processes in outer 
surface thin metal layers on phase formation in the volume. Матеріали 
кандидатської дисертації Олешкевич А.І. 

7) Університетом Хуэйчжоу Китай (КНР) підписана Рамкова угода між 
НТУУ "КПІ" і Народним урядом м. Хейчжоу, 3 листопада 2013 року по 
створенню спільного (за участі КПІ) Навчально-наукового інституту на базі 
університету м. Хейчжоу Перспективи виходу НТУУ "КПІ" на ринки Китаю  
через систему освіти, яку для НТУУ "КПІ" представляє університет м. Хейчжоу 
та за підтримуючої ролі Гуандунського союзу по науково-технічному 
співробітництву із країнами СНД. Через систему освіти будуть сконструйовані 
"канали співробітництва" КПІ з науково-технічною, промисловою та 
інноваційною сферами м. Хейчжоу і провінції Гуандун. І що через систему 
трансферу освітніх технологій буде створено сприятливу для НТУУ "КПІ" в 
Китаї систему науково-дослідницької діяльності і систему трансферу до Китаю 
результатів наукових досліджень і технологій вчених НТУУ «КПІ» (проф. 
Сидоренко С.І., ас. Замулко С.О., ас. Конорев С.І.). 

 Національним університетом м. Андонг (Корея). Поданий на конкурс 
спільний науково-дослідний проект «Дослідження фундаментальних 
механізмів міжфазних реакцій у новітніх припоях, які не містять Pb». 

Планується спільний проект з Університетом м.Брюссель (Бельгія) 
«Катодно-дугове нанесення твердих покриттів на алюмінієві сплави при 
кімнатній температурі».  

Участь науковців ІФФ у виконанні міжнародних наукових договорів.  
Перелік навчальних закладів, з якими укладено договори про співпрацю: 

1. Варшавська університет технологій (м. Варшава, Польща); 
2. Вроцлавський університет технологій (м. Вроцлав, Польща); 
3. Дебреценський Університет (м. Дебрецен, Угорщина); 
4. Технічний університет (м. Хемнітц, Німеччина); 
5. Вестфальський університет (м. Мюнстер, Німеччина); 
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6. Національний дослідницький технологічний університет «МІСіС» 
(м. Москва, Росія); 
7. Державний індустріальний технічний університет (м. Москва, Росія); 
8. Санкт-Петербурзький державний технічний університет 
(м. Санкт-Петербург, Росія); 
9. Афінський Національний технічний університет (м. Афіни, Греція); 
10. Хебейський університет технологій (пров. Хебей, Китай); 
11.  Отто фон Геріке університет (Otto-von-Guericke University Magdeburg), 
Магдебург; 
12.  Думлупінар університет (Dumlupınar University), Туреччина; 
13. Технічний університет м. Габрово, Болгарія;  
14.  Технічний університет Берліну 
15. Університетом м. Уппсала, лабораторія Ангстрема, Королівство Швеція 

Вчені ІФФ приймають участь у виконанні спільних наукових проектів, 
програм, грантів:    

1) Участь у міжнародному освітньому проекті по програмі TEMPUS 2014-2017 
«Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки 
(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного 
підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського 
процесу». 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (MMATENG)” 
(координатор проекту доц. каф. ВТМта ПМ Богомол Ю.І.), в рамках якого 
налагоджене науково-технічне співробітництво з такими зарубіжними ВНЗ: 
• Університет м. Льовен, Бельгія 
• Берлінський технічний університет, Німеччина 
• Національна школа хімії, м. Лілль, Франція 
• Далекосхідний федеральний університет, м. Владивосток, Росія 
• Казанський науково-дослідницький університет  ім. Туполєва, Росія 
• Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І. Носова, Росія 
• Донський державний технічний університет, м. Ростов-на-Дону, Росія 
• Інженерний коледж, м. Єрусалим, Ізраїль 
• Університет м. Тель-Авів, Ізраїль 
• Інженерний коледж Самі Шамун, м. Беєр Шева, Ізраїль 
• Університет технологій, м. Краків, Польща. 
2) 7 РП програма Європейського Союзу «Seventh Framework Programme, 
THEME INCO.2013-9.1 INCO.2013-9.1 – Reinforcing cooperation with European 
Neighbourhood Policy countries on bridging the gap between research and 
innovation (R2I-ENP)», проект № 609531 "NoGAP", С.І. Сидоренко – 
виконавець, 2014 –2016 рр. 
3) Грант  ID: 57033891 ДААД на 2014-2015 рр. Програма  ім. Леонарда 
Ейлера в рамках спільного науково-дослідницького студентського українсько-
німецького проекту між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та 
експеріментальною фізики університету м.Аугсбург, Німеччина під 
керівництвом д.т.н., професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. 
магістри 6 курсу зробили магістерську роботу і отримали дипломи: 
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4) Костенко В.С. (гр. ФМ-31м) «Das orientirunge Wächstum der L1o-FePt 
Phase in dünne  Pt(21nm)/Fe(16nm) und [Pt(42Aо)/Fe(32Aо)]4x Filme auf 
Al2O3(0001) - Substraten bei Tempern in Vakuum»;  Сліпченко К.В. (гр. ФМ-31м) 
«Die Formierung L1o-FePt Phase in dünne Fe52Pt48(10nm; 15nm) Filme auf 
Al2O3(0001) - Substraten bei Tempern in Vakuum»; Мороз С.С. (гр. ФМ-31м) «Die 
Phasebildung in der Pt(2nm)/Fe(15nm)Pt(15nm) Filme auf Al2O3 (0001)- Substraten 
bei Tempern in Vakuum». 
5) Грант грант  ДААД ID: 57198300 в (2015-2016 рр)  ім. Леонарда 
Ейлера рамках сумісних науково-дослідницьких студентських українсько-
німецьких проектів між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ" та 
експериментальної фізики, м. Аугсбург., Німеччина під керівництвом д.т.н., 
професора кафедри фізики металів Макогона Ю.М. Виконання магістерських 
робіт за грантом ДААД студентами: Holina E.O. «Strukturelle und magnetische 
Eigenschaften dünner FePd-Cu-Schichten»; Gafarov A.E. «Strukturelle und 
magnetische Eigenschaften dünner FePd-Ag-Schichten»; Kruhlov I.O. «Strukturelle 
und magnetische Eigenschaften dünner FePd-Au-Schichten». Встановлення 
закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, 
структури та магнітних властивостей нанорозмірних плвкових композицій на 
основі FePt і FePd.  Почалися експерименти.  
6) Програма Європейського Союзу «Erasmus Mundus Scholarship», грант 
№FPA nr 2012-0190 «Functionalized Advanced Materials and Engineering» - Грант 
на включене навчання у магістратурі у Франції та Німеччині (з 2013р.), студ. 
Г.І. Волкова – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник.  
7) Міжнародна програма «ESRF visiting scientist contract», Гренобль, 
Франція, грант категорії «Visiting scientist at ESRF» (European Synchrotron 
Radiation Facility) – «R & D on scanning micro-SAXS experiments of bone", асп. 
М.А. Вережак – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник, лютий 2014 р. 
– лютий 2015 р.; 
8) Міжнародна програма фонду «Nanosciences Fundation», грант категорії 
«Nanosciences Fundation PhD Grant 2013», №433285 «Order and disorder at the 
nanoscale in biological mineral nanoparticles of bone tissues», Гренобль, Франція, 
асп. М.А. Вережак – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник, жовтень 
2013 р. – жовтень 2016 р.; 
9) Грант Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, 
Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8 за темою 
"Візуалізація масопереносу в тонкоплівкових композиціях під дією 
низькоенергетичного іонного бомбардування та термічного впливу", асп. 
А.К. Орлов – виконавець, С.І. Сидоренко – науковий керівник, 2014-2015 ; 
10) Грант на наукову роботу в Варшавському університеті технологій, 
м. Варшава, Польща, PhD position, проект «VitriMetTech» (NPITN-GA-2013-
607080) за програмою «Marie Curie Initial Training Network», асп. В.А. Басих – 
виконавець, проф. Тадеуш Кулик та проф. С.І.Сидоренко – наукові керівники, 
жовтень 2014 р. – жовтень 2017 р. 
11) Грант «VISBY Scholarship from Swedish Institute» на проведення 
наукових досліджень за темою «First Principles Based Models of Thin Films 
Contacts for Engineering of Advanced Solar Cells» на кафедрі матеріалів та 
інженерії Королевського інституту технологій (Швеція), к.т.н. Замулко С.О 
(січень – червень 2015 р.). 
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12) Продовжується науково-технічне співробітництво з Магдебургським 
Університетом Отто-фон-Геріке – у 2015 році подана нова проектна заявка по 
програмі «Volkswagenstiftung» 
13) Продовжується науково-технічне співробітництво з Національним 
інститутом матеріалознавства (Японія) і Технічним університетом Наньянг 
(Сингапур). 

Кафедрою ВТМтаПМ подано Міжнародний Німецько-українсько-
російський проект по програмі фірми Фольксваген (Німеччина) -
 VolkswagenStiftung,»Матеріали з інноваційними структурами для майбутнього 
застосування» (Materials with innovative structures for future challenges),  
(керівник - П.І. Лобода). Очікуване фінансування: 80,5 тис. євро. 

 

Участь факультету у програмі ЄС «Горизонт 2020» 
До участі в програмі «Горизонт 2020» готуються 3 проекти за напрямком 

«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва»: 
– «Development of new Al-Mg-Si casting alloys: control of microstructure, 
precipitation and properties by alloying with Mn, Cu and Sc» – каф. ФХОТМ 
(співвиконавці – Горнометалургійна Академія Кракова, інститут литва металів 
незалізних); 
– «Novel casting alloys: nano-engineering approach to design Light, Strong and 
Ductile material» – каф. ФХОТМ (співвиконавці – Інститут литва Польської 
Академії наук, Краков); 
– «Reinforced  metal-ceramic composites based on titanium for extreme working 
conditions» («Армовані металокерамічні композити на основі титану для 
екстремальних умов експлуатації» – каф. ВТМтаПМ  (співвиконавці – 
Магдебургський Університет Отто-фон-Геріке). 

По проектах зараз подані проектні пропозиції, узгоджуються етапи роботи і 
відбувається пошук третього співвиконавця. Реєстрація проектів відбудеться в 
Національному контактному пункті в Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника 

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН 
України та галузевими академіями наук України.  

– Діють 3 спільні з НАН України структури:  
- спільна з ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України науково–навчальна 
лабораторія Високоміцних матеріалів та метастабільних сплавів подвійного 
підпорядкування НТУУ «КПІ» МОНмолодьспорту України та ІПМ НАН 
України на базі кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової 
металургії ІФФ створена. 
- спільна з ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України навчально-наукова 
лабораторія дифузії в тонких шарах при кафедрі фізики металів. 
- філія кафедри фізики металів в Інституті металлофізики 
ім. Г.В. Курдюмова. 

Здійснюються спільна наукова співпраця в області дослідження оптичних і 
магнітних властивостей нанорозмірних металевих і силіцидних плівок на 
кремнії з професором Ю.В. Кудрявцевим, з професором Г.І. Прокопенко (відділ 
акустики твердого тіла, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН 
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України), з професором А.Г. Равликом (Харківський політехнічний інститут, 
кафедра фізики металів). 

Спільні наукові дослідження  з Інститутом металофізики, відділ акустики 
твердого тіла (зав. відділу Мордюк Б.М.). Опубліковано 2 спільні статті, одна з 
яких у закордонному виданні. Стажування наукового керівника теми 2816-ф 
Волошко С.М. за напрямком: «Наноструктуризація поверхневих шарів 
металевих матеріалів при комбінованих впливах із застосуванням ультразвуку» 
в Інституті  металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (відділ акустики 
твердого тіла) – квітень 2015 р. 

Спільні наукові дослідження з Інститутом проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України (академік НАНУ Фірстов С.О.). Підготовано 
до публікації спільну статтю. 

Ведеться творча співпраця з відділом «Фізики нестаціонарного 
масопереносу»  Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (зав. 
відділу д.т.н., проф. В.Ф. Мазанко), лабораторією термомеханічної обробки 
металів і сплавів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 
(с.н.с., д.т.н. В.Є. Панарін). 

Продовжується творча співпраця з відділом № 23 „Фізика високоміцних та 
метастабільних сплавів” Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. 
Францевича НАН У (зав. відділом чл.-кор. НАНУ Ю.В. Мільман) за спільними 
науковими напрямами: Розвиток теорії та практики  методів індентування на мікро- 
та нанорівнях металевих та  керамічних маиеріалів; дослідження  особливостей їх 
деформації та руйнування;   визначення  комплексу механічних властивостей  
сучасних матеріалів; створення нанорозмірних та ультрадисперсних фаз і 
структур в металевих матеріалах шляхом поєднання інтенсивної пластичної 
деформації, дії температурних та концентраційних градієнтів; дослідження 
фазових та структурних перетворень в композиційних наноструктурованих 
квазікристалічних сплавах алюмінію під  дією тиску, інтенсивної пластичної 
деформації та температури.  
 За результатами співпраці з відділом № 23 „Фізика високоміцних та 
метастабільних сплавів” ІПМ НАНУ захищено 2 дипломні роботи  бакалавра 
студентами Богук Ю.О. та Гущик Д.В.   (гр. ФК-11) на тему  «Структура 
фазовий склад та механічні властивості швидкозагартованого 
квазікристалічного сплаву Al–Fe–Cr» та  «Вплив високого тиску на структуру 
та механічні властивості квазікристалічного Al–Fe–Cr сплаву», дипломну  
роботу студенткою Мирончук А.М. (гр. ФК-31с) «Вплив методу компактування  
на структуру  та властивості композиційного квазікристалічного сплаву 
Al94Fe3Cr3».  

Всі кафедри факультету співпрацюють з інститутами НАН України 
(Інститут проблем матеріалознавства, Інститут металофізики, Інститут 
електрозварювання, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, Інститут 
надтвердих матеріалів) в рамках Навчально-наукової асоціації з метою 
проведення спільних досліджень, використання унікального обладнання, 
отримання міжнародних грантів, проведення наукових конференцій, посилення 
і омолодження кадрового потенціалу НАНУ випускниками ІФФ.  Кафедрами 
ІФФ та академічними інститутами НАН України укладено «Договір про 
співробітництво між відділенням фізико-технічних проблем матеріалознавства 
НАНУ та ІФФ НТУУ «КПІ». В рамках цього договору студенти ІФФ 
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виконують магістерські атестаційні роботи у інститутах НАНУ з залученням до 
керівництва цих робіт провідних вчених. Це сприяє позитивному впливу 
наукової компоненти на якість підготовки магістрів. 

На базі кафедри ЛВЧтаКМ та відділів ФТІМС НАНУ вже 16 років 
успішно працює учбово-наукова асоціація «Металургія і матеріалознавство». 
Це дало можливість залучити до навчального процесу провідних вчених НАНУ. 
Разом із ФТІМС НАНУ кафедрою ЛВЧтаКМ виконуються 2 інноваційні НДР: 

1. «Розробка комбінованих пінополістиролових моделей». 
2. «Прогнозування механічних властивостей високоміцного чавуну з 

кулястим графітом». 
Кафедра ФХОТМ активно співпрацює із 2 провідними матеріалознавчими 

інститутами НАН України: 
– Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона де на базі відділів 20 
(плазмово-шлакова металургія), 22 (Фізико-хімічних методів дослідження 
матеріалів), Науково-дослідного центру електрошлакових технологій проходять 
практику, а також виконують магістерські дисертації студенти кафедри. 
Тематика наукових досліджень: «Електрошлакові технології»; «Технології 
Плазмо-дугового переплаву і рафінування поверхні», «Вирощування 
монокристалів». 
- Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів (ФТІМС). Що року 4 
студенти виконують магістерські роботи в ФТІМС. 

Кафедрою МТО здійснюється співробітництво з: ІПМ НАНУ – д.ф.-м.н. 
Подрезов Ю.Н.; ІМФ НАНУ – проф., д.т.н. Іванченко В.Г.; ФТІМС НАНУ – чл. 
кор., д.т.н. Борисов Г.П., д.т.н. Шипицин С.Я., ІЕЗ ім. Б.О.Патона НАНУ – 
с.н.с., к.т.н. Лакомський В.В., с.н.с., к.т.н. Яковчук К.Ю., проф. д.т.н. Сміян 
О.Д. В рамках роботи здійснюється співробітництво з ГАКХ «Артем»,  ВАТ 
«СНВО» ім. Фрунзе». 

Кафедра ВТМ та ПМ має тісний зв’язок з інститутами НАН України, 
зокрема з інститутами ІПМ НАНУ, ІМФ НАНУ, ІНМ НАНУ, ІЕЗ НАНУ, з 
якими кафедра має спільні наукові напрямки, програми та проекти. У виконанні 
цих програм безпосередньо приймають участь проф. Лобода П.І., проф. 
Степанчук А.М., проф.  Юркова О.І. У свою чергу співробітники цих інститутів 
приймають участь у науковій та учбовій діяльності кафедри. Штатними 
сумісниками працюють на кафедрі акад. НАНУ Скороход В.В., член-кор. 
НАНУ Бондаренко В.П., заст. директорів з науковій роботи ІПМ НАНУ член-
кор. НАНУ Рагуля О.В. директор ІСМ НАНУ член-кор, д.т.н.  Туркевич В.З., 
чл.-кор. НАНУ Мільман Ю.В. д.т.н. Маслюк В.А., д.т.н. Бякова О.В., д.т.н. 
Васильєв О.Д. Зокрема на базі цих інститутів і під керівництвом провідних 
вчених в області матеріалознавства проводиться виконання студентами 
кафедри науково-дослідних, дипломних, магістерських робіт, практик.  

Кафедрою ВТМтаПМ спільно з Інститутом проблем матеріалознавства та 
Інститутом надтвердих матеріалів подано 4 проекти ДФФД: 
– № Ф64/5389 «Інженерія наноструктурних матеріалів: синтез подовжених 
наноструктур»  (керівник – П.І. Лобода). Очікуване фінансування: 300 тис. грн. 
– № Ф64/5391 «Підвищення енергоефективності газотурбінних двигунів 
шляхом застосування нових металокерамічних і керамічних армованих 
матеріалів» (керівник – Ю.І. Богомол). Очікуване фінансування: 300 тис. грн. 
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– № Ф64/5395 «Дослідження наноструктурних надпровідних матеріалів на 
основі дибориду магнію для енергозаощаджуючих електронних приладів, 
електричних машин, трансформації енергії та запобігання коротким 
замкненням» (керівник – О.І. Юркова). Очікуване фінансування: 300 тис. грн. 
– № Ф64/5397 «Наноструктурні надпровідні матеріали на основі дибориду 
магнію для енергозаощаджуючих електронних приладів, електричних машин, 
трансформації енергії та запобігання коротким замкненням» (керівник – 
О.І. Юркова). Очікуване фінансування: 300 тис. грн. 

Кафедра ФМ спільно з Інститутом металофізики НАНУ подано 1 проект 
ДФФД № Ф64/5393 "Формування фазового складу, структури та властивості 
нанорозмірних плівок на основі скутерудиту  СoSb3 – функціональних 
елементів термоелектрики" (керівник - Ю.М. Макогон). Очікуване 
фінансування: 100,0 тис. грн. 

Кафедрою ВТМта ПМ спільно з Інститутом проблем матеріалів НАНУ 
(головний виконавець) розпочато виконання проекту ДФФД Ф64/45-2015 
«Інженерія наноструктурних матеріалів: енергоефективні технології для 
отримання новітньої кераміки» – Договір № 43 від 19.11.2015 р. про закупівлю 
послуг за державні кошти з виконання науково-дослідних робіт. Керівник 
Лобода П.І. Обсяг фінансування у 2015 р. 80,0 тис. грн. Термін виконання 
12.2015-12.2016р. 

В рамках виконання проекту ДФФД проаналізовані відомі процеси 
отримання нановолокон тугоплавких сполук. Вивчені можливості отримання 
волокон методами спрямованої кристалізації. Розроблено фізико-хімічні основи 
отримання керамічних нановолокон на основі тугоплавких сполук (дибориду 
титану, дибориду цирконію і дибориду гафнію) методами спрямованої 
кристалізації розплавів. Методами рентгеноструктурного аналізу та 
електронної мікроскопії проведено дослідження фазового складу та структури 
одержаних волокон. 

 Співробітники ІФФ є членами спеціалізованих Рад при інститутах НАН 
України – П.І. Лобода (ІПМ); Я.В. Зауличний (ІПМ); Ю.М. Макогон (ІМФ); 
Д.Ф.Чернега (ФТІМС); К.В.Михаленков (ІМФ). 

Загалом за результатами спільної науково-дослідної роботи з науковцями 
установ НАН України виконується 2 проекта, подано 4 опубліковано 7 спільних 
статей (з них дві у закордонних виданнях), 23 тези доповідей на міжнародних 
конференціях, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права захищено 4 
магістрських роботи, 7 дипломнихі роботіт спеціаліста та 12 бакалаврських 
робіт. 

6. Публікації (навести загальну кількість та надати перелік з бібліографічним описом 
монографій, підручників та навчальних посібників. Копія титулу монографії. Інші наукові 
видання (брошури, ДСТУ, довідники, словники, переклади наукових праць, видані матеріали 
конференцій, тощо). Електронні публікації (сертифіковані в університеті). 

Статті – вказати загальну кількість одиниць та сторінок, з них – у фахових виданнях України (од. 
та стор.), з них у зарубіжних виданнях (од. та стор.), в тому числі що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних SCOPUS та ін.,  усього одиниць. Надати список наукових праць, 
опублікованих та підготовлених до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, за формою у 
Додатку 10  до розпорядження.  

1 монографія: Косячков В.О., Гнатуш В.А., Лютий Р.В., Кочешков А.С. Історія 
литва у Київському політехнічному: кафедрі ливарного виробництва НТУУ 
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«КПІ» 90 років. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 130 с. 
1 підручник: В.І. Мазур, В.З. Куцова, О.А. Носенко, М.А. Ковзель. Сплави на 
основі заліза. (Лист № 1/11-16220 від 17.10.2012 р.).- Київ: Політехніка, 2015. – 
272 с. 
4  Навчальних посібника з гриф. НТУУ «КПІ»;  
18  Науково-методичних видань; 
4  Збірки матеріалів конференцій:   
– Матеріали 13 науково-практичної конференції «Спеціальна металургія: 
Вчора, сьогодні, завтра» (електронний ресурс - 
http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-2015.pdf), загальна кількість сторінок – 
1123 
– Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих 
досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів. Восьма міжнародна 
конференція студентів та аспірантів, 23 – 24 квітня 2015 р., Київ, Україна. 
Збірка тез доповідей / Укладач: Лобачова Г.Г. – Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 156 
с. (електронний ресурс) 
–  Збірка матеріалів VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Нові 
матеріали і технології в машинобудуванні». – Київ: „Політехніка”, – 158 с. 
http://www.infocast.kpi.ua   
– Збірка матеріалів 5-ой Международная конференция «HighMatTech-2015», 
2015, Киев, «КІМ», 279 с. 
Статті та тези доповідей на конференціях:  
загальна кількість одиниць  272+269=541 (1621+1150=2771 с.).  

з них 
– у фахових виданнях України, всього одиниць 78 (637 с.),  
– у зарубіжних виданнях, всього одиниць 34+ (279 с.)., 
– що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, INSPEC та 
ін.  43 (438 с) 
- Кількість публікацій (доповідей) у  наукових виданнях: 269 (1150 с.) 
6.1 Наукове видання підрозділу:  
       Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів» 
(МОМ);  Журнал видається спільно з Фізико-технологічним інститутом металів 
та сплавів (ФТІМС) НАН України. ISSN 2073-9583. Видано 3 випуска журналу, 
готується 4-ий. Всі статті, що публікуються, проходять обов’язкове 
рецензування незалежними рецензентами. Розпочато публікацію статей 
англійскою мовою. 
Підготовано документи на перерегістрацію журналу та надані до ДАК України. 
Розпочати роботи по входженню журналу до міжнародних науковометричних 
БД Scopus, Web of Science та аналогічного рівня.  

7. Наукові конференції, семінари, виставки. 
7.1 Конференції:  

- Загальна кількість проведених конференцій  6 і семінарів – 30; 
міжнародних – 5; 1 міжнародна за межами України; 1 - всеукраънська: 

1. Восьома міжнародна конференція студентів та аспірантів «До високих 
технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та 
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комп’ютерного конструювання матеріалів», 22-23 квітня 2015 року,  Київ, 
Україна, НТУУ «КПІ», ІФФ. 

2.  VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і 
технології в машинобудуванні 2015». 21-22 травня 2015 р., м. Київ,  НТУУ 
«КПІ», ІФФ. 
3. Міжнародна молодіжна науково-технічної конференції «Внесок наукової та 
студентської молоді у підвищення енергоефективності та екологічності 
феросплавного виробництва», Київ 27 березня 2015 року). 
4. 5-я международная конференція з високих технологій у матеріалознавстві 
«HighMatTech», 5-8 октября 2015г., Киев, Украина, 
5. 18 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Odlewnictwa Metali 
Nieżelaznych Nauka i Technologia, International Conference Science And 
Technology, Polańczyk, Польща, 28-30 травня 2015 року 
ким центром НТУУ «КПІ», Представництвом Польської академії наук, НАН 
України). 
6. Всеукраїнська 13 науково-практична конференція «Спеціальна металургія: 
Вчора, сьогодні, завтра», 21 квітня 2014 року, м. Київ, Україна, НТУУ «КПІ» 
ІФФ.  
- Загальна кількість доповідей, зроблених на наукових конференціях, 
семінарах - 312, в тому числі на міжнародних – 287.  
- Кількість опублікованих доповідей - 267.  
- Кількість працівників, які взяли участь у міжнародних конференціях, 

семінарах - 73. 
7.2  Виставки:  
Співробітники ІФФ прийняли участь в 7-х міжнародних виставках, на яких 
було представлено 32 експонати:  

1.  «3D–PRINT CONFERENCE KIEV». Київ, 10 вересня 2015 р. «НСК 
Олімпійський». Експонат – Протез колінного суглобу 1 експ.. 
2. XII Міжнародна спеціалізована виставка “Зброя та безпека” 22-25 вересня 
2015 р. Міжнародний виставковий центр на Броварському проспекті. 
Експонати: Протез колінного суглобу 1 експ.; Сталеві бронепластини для 
бронежилетів 3 експ.; Металеві прес-форми для виготовлення кевларових 
шоломів 3 експ.; Бронечавуни 4 експ.; Квадрокоптер 1 експ.; Легкі 
металокерамічні композиційні матеріали  для виготовлення елементів проти 
кульового та проти осколкового захисту 3 експ. 
3. Волонтер-Експо № 1 (Виставковий центр ”AKKO International”, пр.. 
Перемоги 40-в). 7-9- квітня 2015 р. Експонати – Виливки – 3 експ.. 
Бронечавуни 2. Протез колінного суглобу 1 експ. 
4. Волонтер - Експо № 2 (Експо - Плаза. Київ). 22-23 травня 2015 р. 
Експонати - Протез колінного суглобу 1 експ.. Виливки 2 експ. Прес-форми 
для шоломів 2 експ.. 
5. ХІ Международная научно-практическая выставка-конференция. Литье 
2015, Запорожье, 26…28 травня 2015 г Експонати: «Жаростійкі 
хромоалюмінієві сталі» 2експ. 
6. Літекс-2015, 06…09 жовтня 2015 м. Дніпропетровськ, Експонати 
«Жаростійкі сталі» 2експ.  
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7. XIV Международный промышленный форум 24 - 27 ноября 2015, м. Київ, 
Експонати:  «Жаростійкі хромоалюмінієві сталі» 2експ. 
Виставка наукових розробок та інноваційних пропозицій НТУУ «КПІ» 

(на діючій виставці) 11.  
1. «Складноефірний затверджував для формувальних сумішей на основі піску і 
рідкого скла». 
2. «Високожаростійкі хромоалюмінієві сталі». 
3. «Створення біосумісних захисних покриттів методами високоенергетичної 
обробки»  
4. «Формування нанорозмірних плівок на основі FePt для магнітного запису 
інформації з надвеликою щільністю»  
5. «Технологія отримання високоефективних термоелектричних матеріалів на 
основі нанорозмірних плівок скуттерудиту CoSb3»  
6. «Високоефективна технологія зміцнення поверхні легких конструкційних 
сплавів ультразвуковою ударною обробкою (УЗУО)»  
7. «Нові природнотвердіючі ливарні сплави системи Al-Mg-Si» 
8. «Нові методи визначення механічних властивостей матеріалів при 
індентуванні» 
9. «Розробка процесу виробництва ефективних шихтових матеріалів на основі 
рудопаливних композицій для традиційних металургійних технологій” 
10. Монокристалічні катоди з гексабориду лантану та електронно-променеві 
установки технологічного призначення» 
11. Нові економнолеговані сплави та технологія виготовлення із них 
зносостійких деталей, що працюють в умовах інтенсивного абразивного, гідро 
абразивного зношування і в агресивних середовищах при високих 
температурах. 

Крім того на території НТУУ “КПІ” постійно експонуються ще 19 
експонатів художнього литва, які виготовлені наІФФ в попередні роки. 

8. Наукові досягнення. Відзначення державними, академічними, закордонними преміями,  
дипломами, іншими нагородами. (обов’язково ПІБ-не скорочувати, посада, вчене звання, 
нагорода, за що отримана).  
Макогон Юрій Миколайович, професор, д.т.н. (каф. ФМ) отримав грамоту за 

самовіддану роботу з науково обдарованою молоддю України, як керівник 
наукової роботи учня фізико-математичного ліцею при НТУУ «КПІ» 
Будничука А.А., що брав участь у конкурсі «Intel-Teхно Україна» 2015-2016 
н.р. національного етапу міжнародного конкурсу Intel ISEF (International 
Science and Engineering Fair) 13-16 жовтня 2015 року та  отримав сертифікат. 

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності. Створення нових у звітному 
році нових, спільних науково-навчальних структур (центри, лабораторії, тощо). Поповнення 
підрозділу у звітному році молодими кадрами. Зауваження та пропозиції щодо забезпечення 
організації та координації наукового процесу. 

Створення у звітному році нових, спільних науково-навчальних структур 
(центри, лабораторії, тощо) – 0 
Факультет поповнився 9 аспірантами, 5 молодими кадрами:  1 доцентом 

(Фісенко М.А., каф. ЛВЧтаКМ), 2 асістентами (Антоневич Я.К., Зубова К.М., 
каф. ФХОТМ);  1 м.н.с. (Тинкова А.А., каф. ФМ), 1 інженером (Фісенко К.В., 
каф. ЛВЧтаКМ). 
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Висловлюються та реалізуються пропозиції щодо поглиблення взаємодії з 
закордонними науковими лабораторіями університетів, посилюється взаємодія 
з науковими лабораторіями НАН України щодо спільного використання 
устаткування для здійснення досліджень. Продовжуються консультації з 
представниками виробничих підприємств з надання допомоги у вирішенні 
виробничих задач та заключення госпдоговорів на проведення досліджень. 

10. Матеріальна база підрозділу  
Оладнання факультет не придбал 

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2015 рік (очікуване фінансування г/д 
робіт 715,958 тис. грн. ): 

Г/д № 380-15 від 29.04.2015 «Розробка матеріалів для корпуса камери рідинного 
апогейного двигуна  РД840». Науковий керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Замовник: Державне  Підприємство  «Конструкторське  бюро  «Південне»  імені  
М.К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне»)  м. Дніпропетровськ.  
Обсяг фінансування: 69,960 тис. грн., в 2016 р. – 48,972 тис. грн.  
Термін виконання: 10.2015–06.2016 р. 
Г/д № 384-15 «Дослідження структури, хімічного, фазового складу та механічних 
властивостей металевих, металокерамічних та керамічних матеріалів (виробів)». 
Керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Замовник: Державне  Підприємство  «Конструкторське  бюро  «Південне»  імені  
М.К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне»)  м. Дніпропетровськ. 
Обсяг фінансування: 79,980 тис. грн., в 2016 р. – 55,986 тис. грн.  
Термін виконання: 10.2015–06.2016 р. 
Г/д  «Контроль структурно-геометричних характеристик пористих матеріалів 
(виробів)». Керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Обсяг фінансування: в 2016 р. – 51, 0 тис. грн.  
Термін виконання: 12.2015–12.2016 р. 
Ф64/45-2015 (ДФФД) «Інженерія наноструктурних матеріалів: енергоефективні 
технології для отримання новітньої кераміки». Керівник: д.т.н., проф. Лобода 
П.І. Обсяг фінансування: 160,0 тис. грн.,  
Термін виконання: 11.2015–12.2016 р. 
Г/д  «Розробка технології виготовлення жаростійких керамічних конструкцій 
безпілотних літальних апаратів» 
Керівник: д.т.н., проф. Лобода П.І. 
Замовник: Державне  Підприємство  «Конструкторське  бюро  «Південне»  імені  
М.К. Янгеля» (ДП «КБ «Південне»)  м. Дніпропетровськ. 
Обсяг фінансування: 400, 0 тис. грн., в 2016 р. – 400,0 тис. грн.  
Термін виконання: 12.2015–12.2016 р. 

Підписано протокол про наміри із "For You Industries Co.", КНР, на 
розробку технології обробки поверхні інструменту в обсязі 80 тис. грн. Ці 
переговори в 2013-2014 роках веде Науковий парк "Київська політехніка", після 
підписання протоколу про наміри кафедрою фізики металів підготовлено всі 
необхідні документи для укладання контракту. Документи пройшли всю 
необхідну маркетингову і юридичну експертизу (наразі ведуться переговори з 
китайською стороною на предмет завершення оформлення контракту). 
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      Планується заключення госпдоговору із "Промбудінвест-КР", м. Кривий 
Ріг, із очікуваним обсягом 30 тис. грн. 

Планується заключення госпдоговору з «ЛК Металургія» ОАО «Ленінська 
кузня» обсягом 20 тис. грн. 

 
 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді інженерно-фізичного 
факультету _30.11.2015_ протокол  № 11/15 

 
 
 
 

Заст. декан ІФФ з НДР  _______________О.І. Юркова 
підпис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


