
ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2019, № 1 19

 РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
У ВІДДІЛЕННІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 
НАН УКРАЇНИ

Статтю підготовлено за матеріалами виступу академіка-секретаря на 
Загальних зборах Відділення фізико-технічних проблем матеріалознав-
ства НАН України, присвячених 100-й річниці від часу заснування Україн-
ської академії наук. В історичній ретроспективі розглянуто основні етапи 
становлення Відділення, головні віхи у розвитку в Академії фізико-
матеріалознавчого напряму науки, проаналізовано найвизначніші досяг-
нення вчених-матеріалознавців, а також окреслено перспективи подаль-
шого розвитку цієї наукової галузі.

Створенню Української академії наук передувала активна ді-
яльність ініціативної групи вчених, метою якої було інтегру-
вати наукові дослідження та об’єднати учених України. Засну-
вання УАН тісно пов’язане з іменами Володимира Івановича 
Вернадського і Миколи Прокоповича Василенка. 

Проаналізувавши принципи діяльності багатьох академій 
у різних країнах світу, В.І. Вернадський дійшов висновку, що 
для ефективного економічного розвитку та національного са-
моствердження Української Держави її Академія наук має ста-
ти об’єднанням державних установ, «включаючи інститути для 
дослідницьких і гуманітарних наук». Зважаючи на бурхливий 
розвиток природознавства і техніки у другій половині XIX — 
на початку ХХ ст., він далекоглядно передбачав подальше 
зростання ролі науки як виробничої сили в розвитку базисних 
основ країни та її економічної потужності, а тому вважав за по-
трібне відмовитися від принципів організації Академії як на-
укового товариства. На основі цієї концепції В.І. Вернадський 
запропонував Статут нової Академії, підкреслюючи, що жод-
ний з наявних на той час у світовій практиці статутів не може 
бути покладено в основу її діяльності.

М.П. Василенко, поділяючи цей погляд В.І. Вернадського, як 
міністр і як учений зробив усе можливе для реалізації запропо-
нованої моделі Української академії наук. Діяльність урядових 
комісій завершилася прийняттям 14 листопада 1918 р. «Закону 
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Української держави про заснування Україн-
ської академії наук у м. Києві», підписаного 
гетьманом Павлом Скоропадським. 27 листо-
пада відбулося перше установче Спільне зі-
брання, на якому го ло вою-президентом Ака-
демії було обрано академіка В.І. Вернадського.

За Статутом Українську академію наук було 
проголошено найвищою науковою державною 
установою в Україні. За час свого існування 
вона неодноразово змінювала назву (Україн-
ська академія наук — з листопада 1918 р.; Все-
українська академія наук — з червня 1921 р.; 
знову Українська академія наук — з квіт-
ня 1935 р.; Академія наук УСРР — з лютого 
1936 р.; Академія наук Української РСР — з 
січня 1937 р.; Академія наук України — з серп-
ня 1991 р.; Національна академія наук Украї-
ни — з березня 1994 р.), але базові принципи 
її діяльності, закладені В.І. Вернадським, зали-
шалися незмінними.

Знаково, що 27 листопада віковий ювілей 
відзначив і нинішній президент Академії Бо-
рис Євгенович Патон, з ім’ям якого починаю-
чи з середини ХХ ст. пов’язані основні етапи 
науково-технічного розвитку в Україні. Борис 
Євгенович став безпосереднім виконавцем мрії 
В.І. Вернадського про реальний вплив націо-
нальних наукових закладів Академії на інтен-
сифікацію розвитку промисловості, сільського 
господарства, медицини тощо.

На час створення Українська академія наук 
складалася лише з трьох наукових відділів — 
історико-філологічного, фізико-ма те ма тич но-

го та відділу соціальних наук. До фізико-ма те-
ма тичного відділу, зокрема, входила Лабора-
торія для спроб над матеріалами на чолі з про-
фесором Київського політехнічного інституту 
Степаном Прокоповичем Тимошенком, фахів-
цем з механіки матеріалів і теорії споруд.

1929 рік став поворотним у житті Академії. 
Після обрання до ВУАН вчених — представ-
ників технічних наук, зокрема Євгена Оскаро-
вича Патона, було зроблено рішучий крок на 
шляху залучення академічної науки до вирі-
шення завдань індустріалізації народного гос-
подарства.

У 1934 р. за ініціативою Євгена Оскарови-
ча було створено Інститут електрозварювання, 
становлення і вся подальша діяльність якого 
нерозривно пов’язані з ім’ям цього видатного 
вченого.

У 1936 р. організовано Відділ технічних наук, 
в інститутах якого в різні роки працювали 
всесвітньо відомі вчені академіки Є.О. Патон, 
З.І. Некрасов, О.М. Динник, Г.Ф. Проскура, 
М.В. Корноухов, М.В. Луговцов, І.М. Фран-
цевич, М.М. Доброхотов, К.Ф. Стародубов, 
Г.В. Карпенко, О.П. Чекмарьов, Г.В. Курдюмов. 

У 1939 р. засновано Інститут чорної мета-
лургії у Харкові з відділеннями в Дніпропет-
ровську (нині — Дніпро) і Києві. У той час 
наукову діяльність Інституту очолювали про-
відні вчені: директор — академік М.В. Лугов-
цов, академіки М.М. Доброхотов, В.М. Свєч-
ников, Г.В. Курдюмов, члени-кореспонденти 
В.Ю. Васильєв, П.Т. Ємельяненко, І.М. Фран-
цевич. Після перебазування в 1953 р. до Дніп-
ропетровська частина Інституту виділилася в 
самостійні наукові установи, на базі яких було 
створено Інститут проблем матеріалознавства 
та Інститут металофізики.

Безпосередньо Відділ (згодом Відділення) 
фізико-технічних проблем матеріалознавства 
було створено у червні 1963 р. в результаті ре-
організації Відділу технічних наук. Першим 
академіком-секретарем Відділу став видат-
ний вчений у галузі порошкової металургії, 
досвідчений організатор науки, академік Іван 
Михайлович Федорченко, який очолював його 
протягом 25 років.
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До складу Відділу фізико-технічних проб-
лем матеріалознавства тоді входили 4 інститу-
ти: електрозварювання ім. Є.О. Патона, мета-
локераміки і спецсплавів, заснований 1952 р. 
шляхом відокремлення від Інституту чорної 
металургії (з 1964 р. — Інститут проблем мате-
ріалознавства), ливарного виробництва, ство-
рений у 1958 р. (зараз — Фізико-технологічний 
інститут металів та сплавів), машинознавства 
і автоматики, заснований 1951 р. (з 1964 р. — 
Фізико-механічний інститут).

У 1972 р. до складу АН УРСР увійшли Ін-
ститут надтвердих матеріалів та Проектно-
кон структорське бюро електрогідравліки (з 
1991 р. — Інститут імпульсних процесів і тех-
нологій).

З 1988 по 2015 р. Відділенням натхненно і са-
мовіддано керував видатний вчений, таланови-
тий організатор науки академік І.К. Походня. 
Ігор Костянтинович багато сил та енергії відда-
вав удосконаленню координаційної діяльності 
Відділення, організації нових напрямів дослі-
джень у галузі матеріалознавства, підготовці 
наукових кадрів, роботі з науковою молоддю, 
зміцненню матеріальної бази інститутів.

У 1990 р. створено Інститут термоелектри-
ки подвійного підпорядкування (тепер НАН 
України та МОН України). У 1991 р. до Акаде-
мії перейшов НТК «Інститут монокристалів», 
а у 1992 р. повернувся Інститут чорної мета-
лургії ім. З.І. Некрасова.

Сьогодні до складу Відділення фізико-тех-
нічних проблем матеріалознавства НАН Укра-
їни входять 11 наукових установ: Інститут 
електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францеви-
ча, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Ба-
куля, Фізико-технологічний інститут мета-
лів та сплавів, Фізико-механічний інститут 
ім. Г.В. Карпенка, Інститут чорної металургії 
ім. З.І. Некрасова, Інститут імпульсних про-
цесів і технологій, Інститут термоелектрики, 
а також НТК «Інститут монокристалів», до 
складу якого входять: Інститут монокрис-
талів, Інститут сцинтиляційних матеріалів і 
Науково-дослідне відділення хімії функціо-
нальних матеріалів.

Становлення Відділення відбувалося в часи 
стрімкого розвитку промислового комплексу, 
зокрема металургії, машинобудування, авіа-
космічної галузі, атомної енергетики, електро-
ніки, активного будівництва транспортних 
сполучень та мостів, що потребувало створен-
ня нових матеріалів та вирішення складних 
науково-технічних завдань. Якщо у 1930–
1950 рр. нагальним питанням було забезпечен-
ня різних галузей економіки конструкційними 
матеріалами, то з розвитком атомної енерге-
тики, космічної галузі, електроніки, медичної 
техніки зростала потреба в розширенні кола 
композиційних, інструментальних, жаростій-
ких, надтвердих, радіаційно стійких та інших 
функціональних матеріалів. З розвитком інф-
раструктури і початком експлуатації великої 
кількості об’єктів відповідального призначен-
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ня постала необхідність створення методів і 
засобів їх неруйнівного контролю та технічної 
діагностики. 

Відділення завжди активно реагувало на 
нові виклики, в багатьох випадках навіть випе-
реджаючи час. Спрямовуючи фундаментальну 
науково-дослідницьку та прикладну техноло-
гічну діяльність на актуальні проблеми, інсти-
тути Відділення досягли вагомих результатів, 
визнаних у всьому світі. Цьому сприяло та-
кож практичне втілення концепції академіка 
Б.Є. Патона про концентрацію наукової твор-
чості на цілеспрямованих фундаментальних 
дослідженнях. 

Так, за ініціативою вчених Відділення за-
початковано ряд цільових комплексних про-
грам НАН України. Усі установи Відділення 
беруть участь у виконанні цільової наукової 
програми «Перспективні конструкційні та 
функціональні матеріали з тривалим термі-
ном експлуатації, фундаментальні основи їх 
одержання, з’єднання та обробки». Крім того, 
інститути виконують фундаментальні і при-
кладні дослідження за проектами цільових 
програм наукових досліджень «Надійність і 
довговічність матеріалів, конструкцій, облад-
нання та споруд», «Фундаментальні аспекти 
відновлювано-водневої енергетики і паливно-
комірчаних технологій», «Матеріали для ме-
дицини і медичної техніки та технології їх 
отримання і використання», «Фундаментальні 
проблеми створення нових наноматеріалів і 
нанотехнологій».

Інститути Відділення зробили великий вне-
сок у розвиток матеріалознавчої науки, що сут-
тєво вплинуло на процеси науково-технічного 
прогресу. 

Діяльність Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона — це без перебільшення ціла 
епоха розвитку вітчизняної науки і техніки в 
галузі зварювання та споріднених технологій. 
Проведено величезний комплекс фундамен-
тальних досліджень фізико-технічних і тепло-
фізичних процесів зварювання, механізмів 
плавлення, випаровування, кристалізації та 
конденсації металів; рафінування переплавів, 
міцності і надійності зварних з’єднань та кон-
струкцій. Створені Інститутом технології за-
стосовуються на землі, під водою, в космосі, 
для зварювання живих тканин. Роботи Інсти-
туту багато в чому визначили розвиток світо-
вої зварювальної науки і техніки. 

Останнім часом в Інституті розроблено 
технології контактного стикового зварюван-
ня пульсуючим оплавленням високоміцних 
рейкових сталей. Створені технології і облад-
нання впроваджуються на рейкозварювальних 
підприємствах ПАТ «Укрзалізниця» та широ-
ко експортуються за кордон.

Уперше у світовій практиці методом елект-
ронно-променевої плавки відпрацьовано тех-
нологію отримання бездефектних високоякіс-
них зливків високоміцних титанових сплавів 
великих діаметрів з рівномірним розподілом 
легуючих елементів з перспективою впрова-
дження у виробництві напівфабрикатів для 
потреб літакобудування та оборонного комп-
лексу України.

Розроблено структуру проміжних прошар-
ків на основі наношаруватої фольги і техно-
логію отримання за їх допомогою нероз’ємних 
з’єднань різнорідних жаростійких сплавів у 
твердій фазі з високим рівнем міцності, що від-
криває нові можливості для створення елемен-
тів конструкцій аерокосмічного призначення.

Розроблено принципово новий спосіб ви-
рощування монокристалів тугоплавких мета-
лів з одночасним використанням плазмово-
дугового та індукційного нагріву. Створено 
унікальну виробничу ділянку з вирощування 
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супервеликих монокристалів вольфраму і мо-
лібдену у вигляді пластин та тіл обертання.

Визначено та запропоновано для клінічного 
застосування оптимальні параметри проце-
су високочастотного зварювання різнорідних 
тканин — шлунок, стравохід, тонка й товста 
кишки, жовчний міхур, нерви та сухожилля. 
Створено обладнання нового покоління для 
зварювання живих тканин.

В Інституті матеріалознавства ім. І.М. Фран-
цевича виконано масштабні фундаментальні 
дослідження, за результатами яких закладено 
фізико-хімічні основи створення нових неор-
ганічних, металічних, керамічних, компози-
ційних, наноструктурованих матеріалів із на-
перед заданими властивостями, зокрема для 
експлуатації в екстремальних умовах. В активі 
Інституту є унікальні результати досліджень з 
фізики міцності конструкційних матеріалів з 
високою питомою міцністю і тугоплавких ме-
талів та сплавів, новітні технології порошко-
вої металургії, високоефективні матеріали для 
систем отримання, зберігання і використання 
водню, зокрема матеріали для керамічних па-
ливних комірок. Слід зазначити, що Інститут 
став всесвітньо відомим центром сучасного 
матеріалознавства.

В останні роки в Інституті проводяться фун-
даментальні дослідження зі створення нових 
неорганічних, металічних, керамічних, зокре-
ма оксидних, матеріалів, що ґрунтуються на 
вивченні фазових рівноваг та побудові невідо-
мих раніше діаграм стану подвійних, потрій-
них і більш складних металічних і оксидних 
систем, а також поверхневих явищ у відповід-
них розплавах, процесів змочування та контак-
тної взаємодії.

Методи порошкової металургії ефективно 
застосовують у традиційних ливарних техно-
логіях для позапічної обробки розплавів чаву-
ну, сталі та сплавів на основі кольорових мета-
лів. Розроблені технології впроваджено у ви-
робництво ґрунтообробної техніки і чавунних 
прокатних валків, що забезпечує істотне під-
вищення ресурсу та стійкості робочих органів.

Значну увагу Інститут приділяє розроблен-
ню матеріалів біомедичного призначення. Так, 

створено нові матеріали на основі титану, лего-
вані біоінертними домішками, зокрема кремні-
єм, що сприяє кісткоутворенню. Їх перевагою є 
наближений до кісток модуль пружності. Інші 
матеріали на основі гідроксилапатиту, син-
тетичного аналога кісткової тканини, вже до-
зволили провести у клініках України десятки 
тисяч стоматологічних, сотні ортопедичних та 
офтальмологічних операцій.

Розроблено низку сплавів з високими пито-
мими характеристиками для підвищення ефек-
тивності роботи авіаційних двигунів, зменшен-
ня їх ваги. Це високоміцні сплави алюмінію, 
жаростійкі та жароміцні сплави титану, сплав 
на основі ніобію і ультрависокотемпературна 
кераміка для газотурбінних двигунів. 

У галузі наноматеріалів проведено дослі-
дження нано- і мультифероїків, що мають прі-
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оритет у світовій науці та можуть стати про-
ривним кроком до мініатюризації електронної 
техніки, переходу до молекулярної електроні-
ки. Інший приклад — однофазні мультиферої-
ки з великим магнітоелектричним ефектом за 
кімнатної температури, на основі яких розро-
блено високочутливі датчики для використан-
ня в медицині.

Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Ба-
куля на найвищому світовому рівні вдалося 
успішно вирішити важливу наукову пробле-
му — створити промислову технологію синте-
зу алмазів з вуглецю у вигляді порошків і ве-
ликих монокристалів. Революційною подією 
став синтез надтвердих матеріалів — алмазу і 
кубічного нітриду бору. Створено високі тех-
нології одержання функціонально орієнтова-
них матеріалів та обробки металів і неметалів 
інструментом з надтвердих матеріалів. Роз-
робки Інституту увійшли в історію розвитку 
науки і техніки України. 

Серед останніх досягнень науковців Інсти-
туту варто назвати значні успіхи в розробленні 
технології вирощування великих структурно 
досконалих монокристалів алмазу. Однією з 
цілей досліджень є цілеспрямоване форму-
вання центрів провідності та люмінесценції в 
кристалах, що дає змогу ефективно викорис-
товувати їх в електроніці для створення раді-
аційних детекторів. 

Важливим напрямом є також одержан-
ня надтвердих полікристалічних матеріалів. 
Створено спосіб отримання алмазного полі-

кристалічного композиту алмаз–карбід крем-
нію, армований CVD-алмазом, для оснащення 
бурового інструменту. 

Розроблено технології спікання та механіч-
ної обробки куль з карбіду бору для кераміч-
них підшипників. Швидкохідні підшипники 
з керамічними кулями характеризуються не-
значним тертям і невеликим тепловиділенням 
за високих швидкостей і навіть за високих на-
вантажень. Вони менш чутливі до змащення і 
можуть працювати без застосування мастил. 

У Фізико-технологічному інституті металів 
та сплавів розроблено принципи керування 
структуроутворенням та формуванням влас-
тивостей литих сплавів і виливків з них з ви-
користанням багатофакторного енергетичного 
та фізико-хімічного впливу на розплав. Роз-
роблено теорію і технологію сталевого зливка 
для отримання великих зливків високої якості. 
Створено ряд нових литих матеріалів, техно-
логічних процесів та устаткування для потреб 
провідних галузей промисловості. 

Останнім часом в Інституті розроблено гі-
бридний ливарно-лазерний процес та оригі-
нальні конструкції реакторів, у яких відбува-
ється лазерне нагрівання частинок та форму-
вання суспензій. Визначено оптимальний спо-
сіб перемішування розплаву з армувальними 
фазами. 

Створено технологію та обладнання для 
одержання волокон і нанодисперсних лігатур 
різного хімічного складу, якими легують де-
формівні алюмінієві сплави. Їх використання 
дозволяє диспергувати структуру в безперерв-
нолитих зливках, значно підвищуючи їх плас-
тичність та міцність, у чому зацікавлені ряд 
провідних підприємств України. 

Уперше створено магнітодинамічне облад-
нання для управління потоком алюмінієвого 
розплаву за допомогою керованих електромаг-
нітних сил і мобільних систем збудження пуль-
суючого магнітного поля. Запропоноване тех-
нічне рішення є перспективним для одержання 
листової металопродукції стратегічного при-
значення на ливарно-прокатних комплексах. 

У Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Кар-
пенка закладено фундаментальні основи нової 
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галузі науки — фізико-хімічної механіки мате-
ріалів, сформованої на стику матеріалознав-
ства, механіки деформівного твердого тіла і 
хімічного опору матеріалів. Створено теорію 
деформування та руйнування матеріалів з ура-
хуванням їх дефектності та дії робочих середо-
вищ. На світовому рівні проведено широкий 
комплекс досліджень з вирішення проблем 
водневого матеріалознавства та корозії, а та-
кож створення фізичних основ та інформацій-
них технологій технічної діагностики і дистан-
ційного контролю.

Серед останніх результатів Інституту мож-
на відзначити створення для авіаційної техні-
ки нових технологій поверхневого зміцнення 
титанових виробів та методи і засоби діагнос-
тування алюмінієвих сплавів. Технології зміц-
нення ґрунтуються на формуванні структурно-
фазового стану приповерхневих шарів окси-
дуванням і оксинітруванням. Результати діа-
гностики обшивки фюзеляжу, крил літаків та 
лопатей гелікоптерів впроваджено на ПАТ 
«Мотор Січ». 

Методом мікробіологічного синтезу з від-
новлюваної сировини розроблено перспек-
тивний екологічно безпечний інгібітор корозії 
металів і сплавів, призначений для захисту об-
ладнання нафтогазової промисловості, маши-
нобудування та інших галузей. Його викорис-
тання дасть змогу знизити ступінь забруднен-
ня довкілля синтетичними засобами. 

На основі розв’язків крайових задач теорії 
пружності вперше у світовій літературі вста-
новлено зв’язки коефіцієнтів концентрації та 
інтенсивності напружень у тілах з гострими та 
закругленими кутовими вирізами. Такі залеж-
ності можна використати для побудови мате-
матичних моделей зародження і поширення 
тріщин біля вирізів за втомного навантаження. 

У Науково-технологічному комплексі «Ін-
ститут монокристалів» досягнуто значних 
успіхів у розвитку матеріалознавства сцинти-
ляційних та люмінесцентних середовищ і ство-
ренні сцинтиляційних детекторів для жорстких 
умов експлуатації. Створено унікальні техно-
логії швидкісного вирощування великогаба-
ритних монокристалів, зокрема профільованих 

монокристалів сапфіру для виготовлення ви-
робів широкого спектру призначення. Розро-
бляються перспективні кристалічні матеріали 
для оптики і лазерної техніки. Науковці-хіміки 
створюють нові технології отримання матеріа-
лів фармацевтичного та медико-біологічного 
призначення. НТК «Інститут монокристалів» 
досяг також значних успіхів у виведенні своєї 
науково-технологічної продукції на міжнарод-
ний ринок.

Останнім часом у НТК «Інститут моно-
кристалів» розробляються нові оксидні сцин-
тилятори на основі алюмо-ітрієвих гранатів 
як радіаційно стійких сцинтиляторів для ап-
грейду детекторів Великого адронного колай-
дера. Розроблено сцинтилятор оптимізованого 
складу зі швидким часом загасання, що дозво-
лить у майбутньому створити нові колайдерні 
детектори. 
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Розроблено технологію вирощування ве-
ликих кристалів сапфіру у відновлювальних 
газових середовищах методом горизонтальної 
спрямованої кристалізації. 

Створено та оптимізовано технологічний 
маршрут отримання лазерних керамік з дифе-
ренційною ефективністю лазерної генерації 
60% при діодній накачці на λ = 970 нм. 

Створено високоефективні сорбційні матері-
али для групового або селективного вилучення 
радіонуклідів з рідких радіоактивних відходів 
атомної промисловості. В Україні є величезна 
потреба в таких матеріалах, оскільки лише на 
одному блоці АЕС за рік роботи накопичуєть-
ся до 1500 м3 відходів, а під час нештатних си-
туацій ця кількість зростає в сотні разів. 

В Інституті чорної металургії ім. З.І. Нек-
расова вперше у світовій практиці під керів-
ництвом академіка Зота Ілліча Некрасова було 
створено теоретичні, технологічні та практич-
ні засади технології плавки для доменних пе-
чей великого об’єму, використання у доменній 
плавці природного газу та дуття, збагаченого 
киснем. Подальший розвиток доменної плавки 
здійснено за рахунок раціонального розподілу 
шихтових матеріалів та застосування ефектив-
них систем контролю технологічного процесу. 
Значного поширення в практиці металургій-
ного виробництва набули роботи Інституту в 
галузі сталеплавильного виробництва, терміч-
ної та термомеханічної обробки прокату.

Зокрема, нещодавно в Інституті виконано 
комплекс робіт з підвищення якості метало-

продукції для залізничного транспорту. Вста-
новлено закономірності формування рівномір-
ної зеренної структури перліту в залізничних 
колесах зі сталей різного складу. Впроваджен-
ня отриманих результатів забезпечило змен-
шення браку залізничних коліс, бандажів та 
колісних центрів. 

Вдосконалено моделі доменного процесу, 
покладені в основу створеної вперше вітчиз-
няної інтелектуальної системи підтримки при-
йняття рішень з керування доменною плавкою, 
яка дозволяє в оперативному режимі діагнос-
тувати хід печі, корегувати параметри процесу 
та надавати рекомендації з його оптимізації. 

Створено і введено в експлуатацію комплекс 
позапічної десульфурації чавуну і видалення 
шлаку в 350-тонних ковшах на сталеплавиль-
ному заводі. 

В Інституті імпульсних процесів і техноло гій 
розроблено наукові основи розрядно-ім пульс-
них технологій, розвинуто теорію електровибу-
хового перетворення енергії в конденсованих 
середовищах, сформульовано фізичні аспекти 
підводного високовольтного розряду. Створе-
но імпульсні джерела енергії високої густини, 
унікальні гідроакустичні випромінювачі, сис-
теми керування розрядно-імпульсними проце-
сами обробки і синтезу матеріалів. Розробле-
ні технології широко використовуються для 
підвищення дебіту нафтових і водних сверд-
ловин, холодної листової штамповки сплавів, 
очищення литва, очищення підводних метало-
конструкцій від біологічного обростання, при-
готування водно-вугільного палива тощо. 

Наприклад, з огляду на високу потребу авто-
мобіле- та літакобудування в деталях з алюмі-
нієвих сплавів, в Інституті розроблено спосіб їх 
комбінованого імпульсно-статичного пластич-
ного деформування, що дозволяє отримувати 
деталі складної форми з глибокою витяжкою 
і 100%-м заповненням кутів і згинів. Додат-
ковою перевагою способу є економія електро-
енергії, яка за рік може сягати 109 кВт·год. 

В Інституті термоелектрики відкрито закон 
термоелектричної індукції струму, на основі 
якого створено принципово нову узагальнену 
теорію термоелектричного перетворення енер-
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Валентинович 
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член-кореспондент 
(з 1961), вчений 
у галузі хімії 
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(1961–1963)
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гії. На основі розвинутого термоелектричного 
матеріалознавства розроблено методи винай-
дення нових типів термоелементів, розшире-
но елементну базу термоелектрики, створено 
велику кількість термоелектричних приладів. 
Серед них — прилади космічного призначення, 
встановлені на майже 250 супутниках Землі. 
Інститут посідає провідні позиції у світі щодо 
вирішення сучасних наукових проблем термо-
електрики і створення термоелектричної апа-
ратури.

Зокрема, в Інституті створено принципо-
во нові контактні і комутаційні композитні 
структури на екструдованих термоелектрич-
них матеріалах для термоелектричних пере-
творювачів енергії. Результати використано 
при створенні термоелектричних модулів охо-
лодження, які постачаються французькій аеро-
космічній фірмі та призначені для охолоджен-
ня і термостабілізації ПЗЗ-матриць у системах 
орієнтації низькоорбітальних та геостаціонар-
них супутників. 

Високий науковий і науково-технічний рі-
вень досліджень, проведених ученими Відді-
лення, їх вагомий внесок у вирішення важли-
вих для держави галузевих науково-технічних 
завдань відзначено численними державними 
та відомчими преміями. Науковці Відділення 
здобули 64 Державні премії СРСР, 60 премій 
Ради міністрів СРСР, 131 Державну премію 
України в галузі науки і техніки, 4 премії Ка-
бінету Міністрів України, 107 премій імені ви-
датних учених НАН України.

Слід зазначити, що інститути Відділення 
мають високий науковий потенціал, достатній 
для того, щоб зробити ще більший внесок у 
розвиток матеріалознавчої науки, посилити її 
вплив на процеси науково-технічного прогре-
су. Подальший розвиток наукомістких галузей 
економіки, серед яких атомна і теплова енер-
гетика, авіакосмічна техніка, машино-, судно- 
та приладобудування, транспорт, електроніка, 
хімічна промисловість, будівництво, потребує 
створення перспективних конструкційних і 
функціональних матеріалів, здатних забезпе-
чити працездатність виробів та об’єктів довго-
тривалої експлуатації, що працюють в умовах 

високих статичних, циклічних та динамічних 
навантажень, під дією агресивних середовищ, 
радіаційного опромінення, високих і низьких 
температур.

Перспективні дослідження та розробки вче-
них у галузі матеріалознавства насамперед 
слід зосередити на фундаментальних пробле-
мах створення матеріалів із наперед заданими 
властивостями та науково обґрунтованих ме-
тодів їх з’єднання, обробки і діагностики. Прі-
оритетного розвитку мають набути такі напря-
ми, як нові конструкційні матеріали з високою 
питомою міцністю, сучасні керамічні та ком-
позиційні матеріали, наноструктуровані ма-
теріали, оптичні та лазерні матеріали, новітні 
технології зварювання та адитивні технології 
отримання виробів і елементів конструкцій на 
основі використання висококонцентрованих 
джерел енергії, новітні кристалічні та компо-
зиційні функціональні матеріали для фізики 
високих енергій, оптоелектроніки, радіаційно-
го, хімічного і екологічного моніторингу, ефек-
тивні технології захисту металів від корозії.

Актуальними є дослідження й розробки но-
вих технологій порошкової металургії, інже-
нерії поверхні і одержання монокристалічних 
і надтвердих матеріалів, створення термоелек-
тричних матеріалів і приладів різноманітно-
го призначення. Також розширюватимуться 
роботи зі створення матеріалів, технологій і 
обладнання медичного призначення, зокрема 
приладів та технологій для зварювання живих 
тканин, біосумісних і біоактивних матеріалів, 
ендопротезів, штучних кісток, стентів тощо.
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Торкаючись питання перспективних ма-
теріалів для промисловості, слід відзначити 
необхідність розроблення та впровадження 
технологій для створення в Україні виробни-
цтва високоміцних рейок для швидкісних за-
лізничних магістралей з тривалим ресурсом 
експлуатації, технологій виробництва високо-
міцного металопрокату масового призначення 
з економно легованих сталей для залізничних 
вантажних вагонів нового покоління та для 
будівництва. Необхідне також розроблення 
і впровадження ультрависокотемпературної 
кераміки і нових металевих матеріалів для 
газотурбінних двигунів авіаційної і косміч-
ної техніки, енергомашинобудування; нових 
зносостійких матеріалів для ґрунтообробної 
та переробної сільськогосподарської техніки, 
металургійного і гірничовидобувного облад-
нання; новітніх металогідридних матеріалів 
для отримання та акумулювання водню в тех-
нологіях відновлюваної водневої енергетики. 
Складно переоцінити актуальність вирішення 
проблем керування експлуатаційною надійніс-
тю та довговічністю відповідальних виробів та 
об’єктів шляхом оцінки та моніторингу їх тех-
нічного стану, а відтак, необхідність створення 
нових досконалих методів і засобів технічної 
діагностики і подовження ресурсу конструк-
цій, машин та обладнання.

Одним із головних пріоритетів діяльності 
установ Відділення і надалі залишатиметься 
наукове забезпечення вирішення актуальних 
завдань оборонної тематики.

Сьогодні для українських вчених все біль-
шого значення набуває належність до між-
народної спільноти. Для залучення додатко-
вих джерел фінансової підтримки, оновлення 
матеріально-технічної бази, проведення спіль-
них досліджень та стажування науковців за 
кордоном інститути Відділення виконують 
міжнародні контракти, проекти, гранти. На-
лагоджено широкі науково-технічні зв’язки з 
провідними науковими центрами та фірмами 
Західної Європи, США, Канади, Японії, Ки-
таю, Республіки Корея та інших розвинених 
країн світу. Зокрема, установи Відділення бе-
руть активну участь у міжнародній конкурсній 
тематиці. На сьогодні виконується близько 
40 грантів Євросоюзу у програмах «Горизонт-
2020», УНТЦ, INTAS, НАТО, CRDF та ін. 

Останніми роками за міжнародними конт-
рактами інститутами Відділення було ви-
готовлено, випробувано і поставлено елект-
рон но-променеві установки для зварювання і 
нанесення покриттів, обладнання для кон такт-
но-стикового зварювання; комплект електро-
гідроімпульсних свердловинних пристроїв; 
експортуються різальні пластини з кубічного 
нітриду бору, алмазні правлячі ролики; сцин-
тиляційні елементи на основі кристалів селені-
ду цинку, вироби з оптичної кераміки, біокера-
міки, ультрависокотемпературної кераміки та 
інша науково-технічна продукція і різноманіт-
ні науково-дослідні послуги.

Триває міжнародна співпраця в галузях 
доменного виробництва, позапічної обробки 
металу, виробництва сталі, металознавства, 
термічної та термомеханічної обробки мета-
лу, металургійного машинознавства; проблем 
корозії та корозійно-втомного руйнування 
конструкційних металів та сплавів в умовах 
впливу тропічного морського клімату; ство-
рення електророзрядних технологій очищен-
ня стічних промислових та комунальних вод; 
очищення газових викидів ТЕС; очищення 
морських стаціонарних платформ від біологіч-
ного обростання тощо.

Слід зазначити, що два інститути Відділен-
ня організували спільні китайсько-українські 
наукові центри: Китайсько-український інсти-
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тут зварювання ім. Є.О. Патона та Китайський 
науково-технологічний центр Інституту про-
блем матеріалознавства ім. І.М. Францевича.

Учені Відділення регулярно виїжджають за 
кордон з метою наукового стажування, участі у 
міжнародних конференціях, організаціях, комі-
сіях, переговорах про взаємне співробітництво, 
читання лекцій, а також приймають у своїх ін-
ститутах іноземних фахівців, які приїздять для 
обговорення планів виконання робіт за догово-
рами та грантами. Останнім часом особливо по-
мітно розширилася співпраця з Китаєм. Пози-
тивним прикладом у цьому аспекті є представ-
ницька Міжнародна конференція «Передові 
матеріали та технології», яка відбулася 24—26 
жовтня 2018 р. в китайському місті Нінхай і в 
якій взяли участь 60 українських фахівців, пере-
важно з інститутів Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства.

Попри досить активну співпрацю, надалі 
слід більше уваги приділяти питанням розши-
рення участі у міжнародних проектах, особли-
во в програмі «Горизонт-2020». При цьому по-
трібно враховувати, що вже зараз відбувається 
обговорення тематичних напрямів 9-ї рамкової 
програми Європейського Союзу.

Крім того, необхідно і надалі зміцнювати 
зв’язки з провідними закладами вищої освіти 

України. Розвиток цього напряму передбачає 
спільні наукові дослідження, викладацьку ді-
яльність, керування підготовкою бакалаврів та 
магістрів, сприяння проведенню виробничої та 
дипломної практики студентів, участь у роботі 
спеціалізованих вчених рад, надання робочих 
місць молодим спеціалістам і залучення їх до 
аспірантури.

Усі ми знаємо, з якими труднощами стикає-
ться сьогодні Національна академія наук Укра-
їни і, зокрема, Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства. Це насамперед 
катастрофічне недофінансування науки, низь-
ка заробітна плата, дефіцит сучасного дослід-
ницького обладнання, непривабливість науко-
вої діяльності в Україні для молоді, відплив 
молодих кадрів за кордон, проблеми з житлом, 
надмірні площі в інститутах, які неможливо 
підтримувати у робочому стані за нинішніх 
тарифів на комунальні послуги, а також не-
сприйняття промисловцями інноваційних 
технологій і розробок. Проте, незважаючи на 
всі негаразди, інститути Відділення фізико-
технічних проблем матеріалознавства НАН 
України зустріли 100-річний ювілей Академії 
новими значними науковими досягненнями і 
надалі наполегливо працюватимуть на благо 
нашої держави.

L.M. Lobanov

Paton Electric Welding Institute 
of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv)

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE DEPARTMENT 
OF PHYSICAL AND TECHNICAL PROBLEMS OF MATERIALS SCIENCE 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

The article is prepared on the basis of the materials of the speech of the Academician-Secretary at the General Meeting 
of the Department of Physical and Technical Problems of Materials Science of NAS of Ukraine dedicated to the 100th 

anniversary of the foundation of the Ukrainian Academy of Sciences. In the historical retrospect, the main stages of the 
formation of the Department, the main milestones in the development in the Academy of physical materials science are 
examined, the most significant achievements of materials scientists are analyzed, and the prospects for further develop-
ment of this scientific field are outlined.
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