
18 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2016. (2)

Про виконання цільової  •
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та машин» (доповідач — академік 
НАН України Л.М. Лобанов)
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академік НАН України В.М. Геєць)

Про нагородження відзнаками  •
НАН України та Почесними 
грамотами НАН України 
і Центрального комітету 
профспілки працівників НАН 
України (доповідач —  академік 
НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання •

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
16 грудня  2015 року 

Перед початком засідання Президії НАН України акаде-
мік НАН України Б.Є. Патон вручив державні нагороди 
науковим працівникам Інституту проблем матеріалознав-
ства ім. І.М. Францевича НАН України та Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН України академікам НАН України 
С.О. Фірстову й С.О. Костеріну.

*  *  *
На засіданні члени Президії HAH України та запрошені за-

слухали наукову доповідь заступника директора Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, заступника 
голови Наукової ради цільової комплексної програми науко-
вих досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки 
експлуатації конструкцій, споруд та машин» академіка НАН 
України Леоніда Михайловича Лобанова про результати ви-
конання зазначеної Програми (див. стенограму на с. 40).

У доповіді було підбито підсумки виконання Програми у 
2013—2015 рр. і визначено науково-технічні проблеми безпеки 
експлуатації відповідальних об’єктів, які потребують подаль-
шого вирішення. Проблема спрацювання конструкцій, облад-
нання і споруд, з якою стикаються всі країни, набула в Укра-
їні особливого значення. Через складний економічний стан 
значно зросла частка аварійно небезпечних об’єктів тривалої 
експлуатації, що вже відпрацювали свій нормативний термін. 
У зв’язку з цим надзвичайно актуальними є питання управлін-
ня експлуатаційною надійністю та довговічністю відповідаль-
них об’єктів шляхом визначення їх технічного стану і залишко-
вого ресурсу та встановлення науково обґрунтованих строків 
експлуатації. 

Упродовж трьох років виконання програми «Ресурс» було 
отримано важливі науково-технічні та практичні результати. 
Зокрема, розвинуто методи і засоби неруйнівного контролю і 
технічної діагностики, створено системи безперервного моніто-



ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2016, № 2 19

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

рингу важливих об’єктів, розроблено ефективні 
технології подовження ресурсу обладнання те-
плової і атомної енергетики, хімічної та нафто-
переробної промисловості, трубопроводів, мос-
тів, будівельних і транспортних конструкцій.

У доповіді було наголошено на комплексно-
му характері програми «Ресурс», яка склада-
лася з 9 розділів і містила 126 проектів, до її 
виконання було залучено 25 інститутів 8 від-
ділень НАН України. Загалом за проектами 
Програми розроблено 37 нових технологічних 
процесів, створено 23 зразки нової техніки. 
Опубліковано 495 друкованих праць, серед 
яких 34 монографії та збірники, отримано 49 
патентів. Крім того, результати проведених ро-
біт дають значний економічний ефект. 

Під час обговорення доповіді виступив ди-
ректор Структурного відокремленого підроз-
ділу «Київські ТЕЦ» ПАТ «Київенерго» Юрій 
Іванович Гладишев. Він підкреслив, що об-
ладнання, яке експлуатується на ТЕЦ-5, пра-
цює з 1971 р., на ТЕЦ-6 — з 1983 р. Фактично 
склалася ситуація, коли керівництво тепло-
електроцентралей повинно було прийняти рі-
шення щодо подальших дій. Співробітництво 
з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона НАН України (на сьогодні підписано вже 
третій протокол про співпрацю) дало змогу 
успішно розв’язати частину цих проблем. На 
столичній ТЕЦ-6 уже впроваджено систему 
безперервного акустико-емісійного моніто-
рингу технічного стану високотемпературних 
компонентів енергетичного обладнання для 
паропроводів гарячого перегріву пари енерго-
блока № 1. Зараз тривають роботи з її засто-
сування для безперервного моніторингу бара-
бана котла на київській ТЕЦ-5. Найголовніше, 
що ця система дає фахівцям чітке уявлення про 
стан металу в окремих елементах устаткування 
і уможливлює прогнозування ресурсу роботи 
обладнання. На найближчі роки заплановано 
подальше розширення спільних робот.

Віце-президент — головний інженер ПАТ 
«Укртрансгаз» Ігор Зіновійович Буряк заува-
жив, що під час експлуатації однієї з найбіль-
ших у Європі газотранспортних систем неми-
нуче виникають складні, наукомісткі питання, 

Доповідь академіка НАН України Леоніда Михайло-
вича Лобанова

Виступ директора СВП «Київські ТЕЦ» ПАТ «Київ-
енерго» Юрія Івановича Гладишева

Виступ віце-президента — головного інженера ПАТ 
«Укртрансгаз» Ігоря Зіновійовича Буряка
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вирішення яких можливе лише у співпраці з 
ученими НАН України. 

Так, співробітники Інституту проблем міц-
ності ім. Г.С. Писаренка НАН України розро-
били математичні методи оцінки додаткових 
напружень, що виникають у трубі внаслідок 
неправильності (некруглості) форми її попере-
чного перерізу. Цьому питанню в нашій країні 
приділялося недостатньо уваги, що спричинює 
недооцінку реального напруженого стану тру-
бопроводів, оскільки ці додаткові напруження 
зумовлюють появу та ріст стрес-корозійних 
дефектів. Розроблена розрахункова процеду-
ра, яка за універсальністю й точністю не має 
аналогів у світі, дозволяє обчислювати до-
даткові напруження для абсолютно довільної 
форми поперечного перерізу труби. Створено 
прилад, який вимірює реальну форму на всіх 
перерізах труби, а не лише на краях, як це від-
бувається у процесі виробництва труб, що дає 
змогу оперативно оцінити можливі додаткові 
напруження. Крім того, було визначено небез-
печні фактори, що спричинюють появу та ріст 
стрес-корозійних дефектів на лінійних ділян-
ках магістральних газопроводів. Розроблено 
процедуру визначення додаткових згинальних 
напружень від пружного згину труби в зем-
лі, яку було використано для оцінки напру-
женого стану окремих ділянок газопроводів 
«Уренгой — Помари —Ужгород» та «Прогрес». 
Розроблено універсальну розрахункову про-
цедуру в геометрично нелінійній постановці 
визначення напружено-деформованого стану 
підземної ділянки труби в зонах зсувів ґрунтів, 
яку ефективно застосовують для аналізу міц-
ності магістрального газопроводу до м. Тернів-
ка, що перебуває в зоні підземного видобутку 
вугілля ДТЕК «Павлоградвугілля». Розробле-
но універсальну процедуру обчислення розпо-
ділу тисків газу, що транспортується складною 
розгалуженою системою газопроводів. Реалі-
зовано розрахункову процедуру для визначен-
ня залишкової міцності ділянок трубопрово-
дів, що містять дефекти, а також відповідний 
ДСТУ. Розроблено універсальну процедуру 
розрахунку напружено-деформованого стану 
складних розгалужених просторових трубо-

проводів за дії статичного та динамічного на-
вантаження, особливістю якої є можливість 
повноцінного моделювання вант і канатів. 
Таку процедуру реалізовано вперше у світі.

Значний обсяг робіт для ПАТ «Укртранс-
газ» у рамках програми «Ресурс» виконує Ін-
ститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН Ук раї ни. Дослідження проводилися за 
двома основними напрямами: удосконалення 
технології виробництва трубної продукції, що 
використовується при будівництві трубопро-
водів, а також підвищення надійності їх екс-
плуатації. Наприклад, спільно з ПАТ «Хар-
цизький трубний завод» з’ясовано причини 
утворення під час зварювання труб великого 
діаметра небезпечних холодних поперечних і 
кристалізаційних тріщин у поздовжніх швах, 
які призводять до порушень герметичності 
газопроводів або їх руйнування. Розроблені 
технологічні рішення дозволили практично 
повністю запобігти утворенню таких дефектів. 
На ПАТ «Новомосковський трубний завод» 
виконано комплекс робіт з удосконалення 
процесів високочастотного зварювання, тер-
мообробки і контролю якості труб середнього 
діаметра, що дозволяє розглянути можливість 
їх використання для відповідних газопроводів. 
Надзвичайно важливими є результати дослі-
джень випадків руйнування кільцевих зварних 
з’єднань газопроводів і розроблені на їх основі 
технологічні рішення щодо підвищення якості 
таких з’єднань. 

На думку І.З. Буряка, одним із пріоритетних 
завдань на найближчу перспективу є розро-
блення сучасної вітчизняної нормативної до-
кументації на виробництво трубної продукції 
та будівництво магістральних трубопроводів. 
Потрібні також подальші дослідження про-
цесів «старіння» металу та стрес-корозійного 
руйнування магістральних газопроводів з ме-
тою розроблення ефективних заходів щодо за-
побігання ним.

Завідувач розрахунково-дослідного відділу 
№ 1 ДП «АНТОНОВ» Валерій Анатолійович 
Знова зазначив, що його підприємство здій-
снює постійний науково-технічний супровід 
експлуатації парку старих літаків розробки 
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«Ан». У зв’язку зі значним перевищенням про-
ектних ресурсів та строків служби літаків до-
водиться застосовувати нові принципи забез-
печення льотної придатності, зокрема принци-
пи живучості силової конструкції і допустимої 
пошкоджуваності, для чого потрібні додаткові 
дослідження характеристик втомної міцності, 
тріщиностійкості авіаційних матеріалів.

Фахівці Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України розробили тех-
нологію неруйнівного контролю елементів 
авіаційних конструкцій, виготовлених як із 
композитних матеріалів, так і з металу, мето-
дом електронної ширографії. Ця технологія 
дає змогу підвищити надійність виявлення 
дефектів і знизити трудомісткість контролю 
в експлуатації. Її ефективність підтверджено 
дослідженнями на тестових зразках і натурних 
елементах обшивки фюзеляжу крила літака.

Співробітники Інституту проблем міцнос-
ті ім. Г.С. Писаренка розробили методику ви-
значення впливу розмірів зразків на розвиток 
тріщин у тонколистових (обшивних) матеріа-
лах, що дозволить здійснювати багаторівневе 
оцінювання руйнування та характеристик трі-
щиностійкості, а також стане складовою части-
ною оцінки цілісності й залишкової міцності 
великогабаритних тонколистових конструкцій 
з виявленими дефектами. 

Науковці Фізико-механічного інституту 
ім. Г.В. Карпенка НАН України виконали екс-
периментальні дослідження впливу експлуа-
таційних факторів на ресурсні характеристи-
ки сплавів типу Д16 і И95 після тривалої екс-
плуатації та їх моніторинг вихорострумовим 
методом. 

За словами В.А. Знови, у зв’язку з необхід-
ністю імпортозаміщення в авіаційній галузі є 
нагальна потреба у проведенні великої кіль-
кості досліджень і випробувань для кваліфі-
кації та сертифікації матеріалів нових поста-
чальників, і в цих роботах мають брати участь 
інститути НАН України, провідні промислові 
підприємства, дослідні лабораторії вищих на-
вчальних закладів.

У виступі директора Інституту фізики твер-
дого тіла, матеріалознавства та технологій 

ННЦ ХФТІ члена-кореспондента НАН Украї-
ни Віктора Миколайовича Воєводіна йшлося 
про те, що на сьогодні атомна енергетика без 
перебільшення є гарантом енергетичної без-
пеки України. Це пов’язано з труднощами по-
стачання палива на теплові станції (65 із 90 
шахт з видобутку енергетичного вугілля пере-
бувають на тимчасово окупованій території) 
та з тим, що майже всі 104 блоки ТЕС і ТЕЦ 
України вже вичерпали свій «парковий» ре-
сурс у 100 тис. год. За даними на лютий 2015 р., 
частка атомної енергетики у загальному обсязі 
виробленої електроенергії становила 61 %, на 
кінець листопада 2015 р. — 55,7 %. 

Виступ завідувача розрахунково-дослідного відділу 
№ 1 ДП «АНТОНОВ» Валерія Анатолійовича Знови

Виступ члена-кореспондента НАН України Віктора 
Миколайовича Воєводіна
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Однак ядерна енергетика України має свої 
проблеми. За роки незалежності побудовано 
лише 3 атомні блоки — Запоріжжя-6, Рівне-4, 
Хмельницький-2. Тому завдання з подовжен-
ня терміну експлуатації блоків АЕС є дуже 
важливим, і без участі установ НАН України 
проведення робіт з наукового обґрунтування 
термінів безпечної експлуатації корпусів, про-
гнозу деградації матеріалів внутрішньокор-
пусних пристроїв, контролю обладнання і тру-
бопроводів 2-го контуру неможливе. Світовий 
досвід свідчить, що подовження терміну екс-
плуатації атомних енергоблоків є необхідним 
кроком з точки зору його економічної доціль-
ності і повністю обґрунтованим рішенням, що 
забезпечує потрібний рівень безпеки. За дани-
ми МАГАТЕ, нині у світі з 441 діючого реакто-
ра АЕС майже половина експлуатується у по-
надпроектний термін (більш як 30 років — 218, 
понад 40 років — 58 енергоблоків). При цьо-
му 112 енергоблоків готують до подовження 
експлуатації.

Виконання робіт з подовження терміну екс-
плуатації діючих енергоблоків АЕС типу 
ВВЕР-1000 потребує близько 300—350 млн дол. 
США на один енергоблок, тоді як витрати на 
будівництво нового блока становлять від 5 до 
10 млрд дол. США. Україна вже подовжила ро-
боту 3 блоків (2 — ВВЕР-440, 1 — ВВЕР-1000) 
і впродовж 6 років має подовжити роботу 9 

блоків ВВЕР-1000. З використанням техноло-
гії реконструкції зразків-свідків і визначення 
радіаційного навантаження корпусу і внутріш-
ньокорпусних пристроїв виконано обґрунту-
вання терміну безпечної експлуатації корпусів 
реакторів 8 енергоблоків українських АЕС 
(блоків № 1, 2, 3, 4, 6 Запорізької АЕС, № 1 і 3 
Южно-Української АЕС, № 2 Хмельницької 
АЕС). Уперше у світовій практиці розроблено 
методику вирізки темплетів з обладнання та 
трубопроводів АЕС. У результаті досліджень в 
умовах імітаційного опромінення важкими іо-
нами отримано прогноз розпухання сталі 
Х18Н10Т за перерізом вигородки реактора 
типу ВВЕР-1000 у процесі тривалої експлуата-
ції до 30—60 років. Уперше із застосуванням 
розробленої емпіричної моделі показано не-
рівномірність розпухання матеріалу вигород-
ки між охолоджувальними каналами і поверх-
нею, зверненою до активної зони. 

В обговоренні доповіді взяли також участь 
голова Північно-Східного наукового центру 
НАН України та МОН України академік НАН 
України В.П. Семиноженко, заступник Міні-
стра освіти і науки України доктор фізико-ма-
те матичних наук М.В. Стріха, директор Голов-
ної астрономічної обсерваторії НАН України 
академік НАН України Я.С. Яцків.

Підсумовуючи виступи, академік НАН Ук-
раїни Борис Євгенович Патон зазначив, що, 
зважаючи на актуальність, важливість і пер-
спективність результатів, отриманих при ви-
конанні програми «Ресурс», було висловлено 
пропозицію про започаткування нової цільової 
програми наукових досліджень НАН України 
«Надійність і довговічність матеріалів, кон-
струкцій, обладнання та споруд» на 2016—
2020 рр. У процесі її формування необхідно 
сконцентрувати зусилля на найактуальніших 
напрямах досліджень, передбачивши переду-
сім практичне використання результатів. При 
проведенні конкурсу проектів першочергову 
увагу слід звернути на фінансування великих 
комплексних робіт, а не розпорошувати кошти 
на дрібні проекти.

Президія НАН України ухвалила відповід-
ний проект постанови. 

Доповідь академіка НАН України Валерія Михайло-
вича Гейця
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*  *  *
Далі учасники засідання заслухали наукову 

доповідь академіка НАН України Валерія Ми-
хайловича Гейця на тему «Розвиток та вза-
ємодія економічної та енергетичної політики 
в Україні» (див. докладніше на с. 46).

У доповіді та виступах академіка НАН 
України Б.Є. Патона, радника Міністра енер-
гетики та вугільної промисловості України 
О.Ю. Зенюка, академіка-секретаря Відді-
лення фізико-технічних проблем енергетики 
НАН України, директора Інституту електро-
динаміки НАН України академіка НАН Укра-
їни О.В. Кириленка, директора департаменту 
кліматичної політики Міністерства екології 
та природних ресурсів України В.В. Вежніна, 
академіка-сек ретаря Відділення економіки 
НАН України, директора Інституту демогра-
фії та соціальних досліджень ім. М.В. Пту-
хи НАН України академіка НАН України 
Е.М. Лібанової, почесного директора Інсти-
туту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 
України академіка НАН України В.П. Кухаря 
було підкреслено, що питання енергозабез-
печення вітчизняної економіки і відповідна 
потреба в реалізації структурних реформ ще 
ніколи не стояли так гостро, як сьогодні, а 
економічна стагнація, посилена кризою дер-
жавного регулювання, виявила весь спектр 
тісно пов’язаних проблем галузі. І хоча зараз 
сприятлива кон’юнктура на світових ринках 
дещо послаблює тиск на макроекономічні 
показники в Україні, це не зменшує актуаль-
ності реалізації реформ в енергетичній галузі, 
а оптимізація енергетичного балансу пере-
творюється на необхідну умову нормального 
функціонування економіки та задоволення 
базових енергетичних потреб населення. 

Реалізація установами відділень економі-
ки та фізико-технічних проблем енергетики 
НАН України міждисциплінарного проекту 
«Оцінка стратегій довгострокового розвитку 
енергетики та економічна політика оптиміза-
ції енергетичного балансу України» дозволи-
ла сформулювати і обґрунтувати пріоритетні 
напрями політики оптимізації енергетичного 
балансу. На основі розроблених з використан-

ням економіко-математичного моделювання 
кількісних та якісних оцінок стратегічних на-
прямів розвитку енергетичного сектору визна-
чено основні управлінські і ринкові механізми 
оптимізації енергетичного балансу.

Президія НАН України підкреслила, що 
запровадження стратегічного планування та 
управління в енергетиці має передбачати не 
лише підвищення якості експертного середо-
вища та управлінських навичок і умінь дер-
жавних службовців, а й коригування відповід-
них наукових досліджень академічних установ 
у тих проблемних галузях, за якими відбувати-
меться реалізація гармонізованих пріоритетів 
економічної та енергетичної політики.

*  *  *
Президія НАН України заслухала також ін-

формацію та ухвалила відповідні рішення про:

• підготовку проекту Генеральної угоди про нау-
ково-технічне співробітництво між НАН України та 
НАК «Нафтогаз України»; 

• перерозподіл тематики наукових досліджень і 
відповідного бюджетного фінансування Інституту ма-
тематики НАН України та Інституту прикладної мате-
матики і механіки НАН України; 

• внесення змін до Положення про цільові програ-
ми наукових досліджень НАН України і цільові науко-
ві (науково-технічні) проекти НАН України; 

• видання роботи в серії «Біобібліографія вчених 
України» у зв’язку з 80-річчям академіка НАН Укра-
їни А.Г. Наумовця.

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• доктора технічних наук Зіньковського Анатолія 

Павловича на посаді заступника директора з наукової 
роботи Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка 
НАН України.

Погоджено призначення:
• доктора фізико-математичних наук Брауна Оле-

га Михайловича на посаду головного наукового спів-
робітника Інституту фізики НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Смірнової 
Тетяни Миколаївни на посаду головного наукового 
співробітника Інституту фізики НАН України;
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• доктора фізико-математичних наук Яковкіна 
Івана Миколайовича на посаду головного наукового 
співробітника Інституту фізики НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Рудчика Ада-
ма Тихоновича на посаду головного наукового співро-
бітника Інституту ядерних досліджень НАН України;

• доктора біологічних наук Аністратенка Віта-
лія Вячеславовича на посаду завідувача відділу фа-
уни та систематики безхребетних Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України;

• кандидата біологічних наук Гаврися Гліба Георгі-
йовича на посаду завідувача відділу фауни та система-
тики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузе-
на НАН України;

• доктора сільськогосподарських наук Клименка 
Юрія Олександровича на посаду завідувача відділу 
дендрології та паркознавства Національного ботаніч-
ного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

• кандидата біологічних наук Буйдіна Юрія Ва-
лерійовича на посаду завідувача відділу квітниково-
декоративних рослин Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України.

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової 
зміни» нагороджено:

• завідувача відділу Інституту фізичної хімії 
ім. Л.В. Писаржевського НАН України члена-ко рес-
пон дента НАН України Кучмія Степана Ярославови-

ча за багатолітню плідну працю вченого і педагога та 
вагомий особистий внесок у розвиток наукових дослі-
джень у галузі фотохімії, фотокаталізу і нанофотоніки.

Почесною грамотою Президії НАН України і Цен-
трального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• завідувача відділу Інституту геохімії, мінерало-
гії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН Укра-
їни доктора геолого-мінералогічних наук, професора 
Кривдіка Степана Григоровича за багатолітню плідну 
наукову, науково-організаційну і педагогічну працю 
та вагомий особистий внесок у розвиток геологічної 
науки;

• завідувача відділу Інституту геофізики 
ім. С.І. Субботіна НАН України доктора геологічних 
наук, професора Орлюка Михайла Івановича за бага-
толітню плідну працю вченого-геолога і педагога та ва-
гомий особистий внесок у розвиток нового наукового 
напряму — геомагнітної екології;

• головного наукового співробітника Інституту 
електродинаміки НАН України доктора технічних 
наук Павлова Віктора Борисовича за багатолітню 
плідну наукову працю та вагомий особистий внесок у 
розробку методів і технічних засобів стабілізації пара-
метрів електроенергії.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. МЕЛЕЖИК


