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НАУКОВА ШКОЛА 

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВАРЮВАННЯ У СУДНОБУДУВАННІ» 
 

Наукова школа «Автоматизація зварювання у суднобудуванні» була 

заснована у 1985 році на базі лабораторії автоматизації складально-

зварювальних процесів у суднобудуванні, що входила до складу галузевої 

лабораторії малотоннажного суднобудування Миколаївського 

кораблебудівного інституту. 

Засновником наукової школи був доцент кафедри 

зварювального виробництва кандидат технічних наук, 

доцент Олександр Іванович Дремлюга.  

Під його керівництвом були закладені головні 

напрямки досліджень, до яких, зокрема, слід віднести 

розробку технології і устаткування для автоматичного 

зварювання суднових корпусних конструкцій із сталі і 

алюмінієвих сплавів з одночасною компенсацією 

місцевих зварювальних деформацій та основи 

організації механізованих потокових ліній складання і 

зварювання корпусних конструкцій в 

малотоннажному суднобудуванні.  

Роботи з цього наукового напрямку відносилися 

до найважливішої тематики галузевих досліджень, 

тому виконувалися в тісній співпраці з Миколаївською філією Центрального 

НДІ технології суднобудування, ФПО «Море (Феодосія), ЧСЗ, суднобудівним 

заводом« Балтія »(м. Клайпеда). 

Колектив наукової школи формувався із викладачів і аспірантів кафедри 

зварювального виробництва, провідних фахівців МФ ЦНДІ ТС та студентів 

старших курсів зварювальної спеціальності. Загальна чисельність науковців 

досягала 20 осіб, серед яких 4 кандидати технічних наук, 2 доценти, 4 

аспіранти, 4 наукові співробітники.  

    
Лабораторні установки для зварювання з прокаткою стикових і таврових з'єднань суднових 

конструкцій із алюмінієвих сплавів 

канд. техн. наук, доцент  
О.І. Дремлюга (1937-1991) 
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До найбільш вагомих результатів роботи колективу в цей період слід 

віднести створення унікального обладнання для автоматичного зварювання з 

прокаткою тонколистових корпусних конструкцій з алюмінієвих сплавів 

(автомати «Стик» і «Тавр»), що знайшло застосування на ФПО «Море» 

(Феодосія) і суднобудівних заводах Ленінграда. Розроблене обладнання 

забезпечувало поєднання операцій складання, автоматичного зварювання і 

усунення зварювальних деформацій при виготовленні полотен і плоских секцій. 

Автори розробок, в тому числі А. І. Дремлюга, С. В. Драган, В. П. Пшеничних, 

були нагороджені бронзовими медалями ВДНГ СРСР. 

Для виготовлення зварних корпусних панелей з мінімальними 

зварювальними деформаціями були розроблені технологія, обладнання та 

організація робіт на механізованій складально-зварювальній потоковій лінії, 

впровадженої на суднобудівному заводі «Балтія» (м Клайпеда). 

Після О.І. Дремлюги науковий напрямок «Автоматизація зварювання у 

суднобудуванні» очолив кандидат технічних наук, доцент професор НУК 

Драган Станіслав Володимирович. 

В кінці 90-х років були виконані дослідження і розроблені основи технології 

роботизованого зварювання при виготовленні великих суднових секцій на 

суднобудівному заводі «Океан». 

На початку нового тисячоліття на замовлення Миколаївського монтажно-

заготівельного заводу були проведені дослідження процесів механізованого 

складання та автоматичного безприсадного імпульсно-дугового зварювання 

тонкостінних повітропроводів для промислових будівель. Розроблені 

технологія та спеціалізоване обладнання були передані Замовнику. 

Також проводилися дослідження технології автоматичного зварювання та 

наплавлення під флюсом струмом малої густини. Результатом сумісної роботи з 

НПФ «АМІТІ» (м. Миколаїв) було створення зварювального випрямляча з 

комбінованою вольт-амперною характеристикою, відзначеного Дипломом 

переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід -2008». Технологія зварювання 

товстолистових великогабаритних сталевих полотен і наплавлення зношених 

поверхонь коліс вантажних залізничних вагонів з використанням нової 

конструкції випрямляча впроваджені у виробництво на підприємстві «МК 

МОНТАЖ» (м. Кр. Ріг) та на ремонтних підпріємствах «Укрзалізниці» 

відповідно. 

З 2010 р. проводяться дослідження і розробки, пов'язані з використанням 

імпульсного механічного впливу на процеси плавлення і перенесення 

електродного металу, формування зварних швів. В тісній співпраці з ІЕЗ ім. Є. 

О. Патона розроблені і впроваджені у виробництво на суднобудівних 

підприємствах Миколаєва та Херсона унікальні пристрої і технологія 

автоматичного наплавлення під флюсом деталей суднових механізмів із 

конструкційних сталей з високочастотними коливаннями електродного дроту.  
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Зварювальний трактор з пристроєм для високочастотних коливань електродного дроту 

 

За даною тематикою робіт аспірант І.В. Симутєнков у 2016 р. захистив 

кандидатську дисертацію. 

У роботі наукової школи постійно беруть активну участь студенти 

магістратури, що навчаються за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання 

та споріднених процесів». Наукові здобутки студентів неодноразово 

відзначалися Дипломами переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських робіт з напряму Зварювання». Тільки за останні  роки Дипломи 

переможця отримали студенти: І.Г. Ігнатенков (2013р.), О.І. Легоньков, В.Я. 

Трембіч (2015 р.), Д.В. Кравченко (2019 р.), А. С. Мухладієв (2020 р.). 

Науковим керівником робіт студентів і кандидатських дисертацій Є.Д. 

Гавриленка, Ю.О. Яроса і І.В. Сімутєнкова є доцент, професор НУК С.В. 

Драган. 

За результатами досліджень і розробок наукової школи захищено 8 

кандидатських дисертацій, отримано понад 30 авторських свідоцтв СРСР та 

патентів України, опубліковано 10 монографій і навчальних посібників, більше 

300 статей і матеріалів наукових конференцій, у тому числі міжнародних та 

закордонних. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ВІБРОТЕХНІКА ТА ВІБРОЗАХИСТ У 

ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ» 
 

Наукова школа «Вібротехніка та віброзахист у технічних системах» 

Засновник школи: професор кафедри автоматики Національного університету 

кораблебудування ім адм. Макарова, кандидат технічних наук, професор Гуров 

Анатолій Петрович. Послідовник: завідувач кафедри комп’ютеризованих 

систем управління, кандидат технічних наук, доцент Черно Олександр 

Олександрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад наукової школи − 5 осіб, з них 2 кандидати наук  і 3 аспіранти. 

 Основні напрями наукових досліджень: 

− енергоефективні керовані електромагнітні приводи вібраційних 

установок; 

− керовані віброзахисні системи суднового та промислового обладнання. 

Найбільш вагомі наукові досягнення: 

− запропоновано нові підходи та методи побудови керованих систем 

захисту обладнання та корпусних конструкцій від нестаціонарної вібрації; 

− розроблено нові конструкції електромагнітних керованих динамічних  

віброгасників, що забезпечують зниження рівня вібрації на 20 дБ, відстежують 

частоту коливань в діапазоні більше 35 Гц і є єдиним ефективним засобом 

захисту від вібрації з частотою менше 10 Гц; 

− розроблено нові структури систем автоматичного керування частотою 

та демпфуванням динамічних віброгасників, що забезпечують 4-хкратне 

підвищення їх ефективності; 

− здійснено наукове узагальнення принципів побудови технологічних 

вібраційних систем з електромагнітним приводом, розроблені нові методи їх 

аналізу і автоматичного керування; 

− розроблено нові конструкції енергоефективних виконавчих пристроїв 

та структури систем автоматичного керування вібраційних установок з 

електромагнітним приводом. 

Професор Гуров А.П. Доцент Черно О.О. 
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Розробки наукової школи впроваджено на багатьох підприємствах нашої 

країни. Наукові результати освітлені в більш ніж 100 наукових публікаціях в 

українських та зарубіжних журналах, отримано 25 патентів та авторських 

свідоцтв, захищено 6 кандидатських дисертацій, підготовлено до захисту 1 

докторську.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробки наукової школи 
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НАУКОВА ШКОЛА  

«ВТОМНА МІЦНІСТЬ СУДНОВИХ КОРПУСНИХ КОНСТРУКЦІЙ» 
 

Засновником наукової школи був завідувач кафедри будівельної механіки 

корабля МКІ імені адмірала С.Й. Макарова, доктор технічних наук, професор 

Суслов Віталій Павлович. 

Послідовником наукової школи з 1986 року є д.т.н., професор 

Коростильов Леонтій Іванович, який з 2006 року очолив кафедру будівельної 

механіки корабля і наукові дослідження в лабораторії. 

 

  
Професор Суслов Віталій 

Павлович 

Професор Коростильов Леонтій 

Іванович 

 

Рік заснування наукової школи ‒ 1984, коли на кафедрі будівельної 

механіки корабля в галузевій лабораторії міцності і вібрації конструкцій 

почались випробування на втомну міцність конструктивних вузлів з 

концентраторами напружень. 

Протягом 10-ти років було виконано низку науково-дослідних робіт на 

замовлення ЦКБ «Черноморсудопроект» та суднобудівних заводів із 

експериментального дослідження втомної міцності конструктивних вузлів з 

типовими концентраторами напружень. Розроблено новий експериментально-

теоретичний метод оцінки їх довговічності в умовах змінного навантаження. 

Для експериментальних випробувань моделей використовувались три машини 

УМЭ-10ТМ, Р-100 та УММ-200, дві останні з яких були модернізовані для 

прикладання циклічних навантажень з практично віднульовим циклом. 

Головною науковою проблемою школи є розвиток і удосконалення 

експериментально-теоретичного методу оцінки втомної міцності 

конструктивних вузлів, а також розробка розрахункових методик та 

відповідних програм для ЕОМ. 

Одночасно наукова школа розв’язує задачі з оцінки напружено-

деформованого стану зварних конструкцій та їх вузлів з концентраторами 

напружень при статичних і змінних навантаженнях, а також розрахунку 

стійкості їх плоских елементів. 
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Тензовимірювання масштабної моделі перебірки танкера проекту 1566 на випробувальній 

машині Р100 в лабораторії кафедри 
 

 
Випробувальна машина УММ-200 

 

Кількісний склад наукової школи протягом майже 35-років її існування 

змінювався. В окремі роки за її напрямком працювали до 15 науковців, з них 2 

доктори технічних наук, 3 кандидати технічних наук, а також низка наукових 

співробітників (викладачі, зав. лабораторії, лаборанти). 

У роботі наукової школи постійно приймали і нині приймають участь 

студенти старших курсів. Їх дипломні роботи за тематикою наукової школи 

неодноразово отримували призові місця у всесоюзних, всеукраїнських та 

інститутських (університетських) конкурсах наукових робіт. 

Найбільш вагомими результатами наукової школи є розробка 

експериментально-теоретичного методу оцінки втомної міцності 
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конструктивних вузлів з концентраторами напружень та низки практичних 

методик. За напрямком наукової школи захищено 1 докторську й 1 

кандидатську дисертації, нині навчаються 2 аспіранти. 

За результатами наукових досліджень опубліковано більше 50 наукових 

статей у вітчизняних і міжнародних виданнях, майже 40 тез доповідей на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також готується до видання 

монографія. 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи відомі в 

Україні та за кордоном. Професору Суслову В.П. було присвоєне звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України», а професора Коростильова Л.І. 

відзначено знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки 

України. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ДИНАМІКА, МІЦНІСТЬ І ОСНОВИ 

ТРИБОЛОГІЇ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ» 

 

Засновник і керівник: Попов О.П., доктор 

технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України.  

Рік заснування  школи - 1980. Підготовлено 2 

доктора та 6 кандидатів наук, на теперішній час працює 

1 доктор наук, 2 кандидата наук. 

Основні напрями наукової діяльності наукової 

школи «Динаміка, міцність і основи трибології 

машин і механізмів»: теоретичні та експериментальні 

дослідження, сукупного впливу на працездатність 

машин і механізмів, змащення, зносостійкості, тертя і 

тепловиділення у зоні контакту трибоелементів 

(зубчасті передачі, зубчасті муфти, підшипники 

ковзання і кочення, упорні гребені косозубих коліс редукторів і т.д.); 

теоретичні дослідження і розробка ефективних зубчастих передач нового 

покоління; вплив профільної, повздовжньої та тривимірної модифікації зубів на 

навантажувальну здатність, термін служби і віброакустичні характеристики 

традиційних і нових зубчастих передач редукторів.  

В рамках наукової школи створено наступні методології:  
- теоретичних досліджень контактної міцності будь-яких зубчастих 

механізмів з довільною формою зубів, що підпадають під вплив профільної, 

повздовжньої або топологічної модифікації; 

- теоретичних досліджень контактної міцності пружно зжатих 

напівпросторів з початковим лінійним або точковим дотиком, обмежених 

довільними поверхнями; теоретичних досліджень працездатності циліндричних 

і дискових муфт з урахуванням демпфірування пружних елементів, які 

працюють при розцентровках вісей з’єднуваних валів машинних агрегатів; 

- теоретичних досліджень знову створених конструкцій зубчастих муфт, 

нечутливих до розцентровок вісей з’єднуваних валів машинних агрегатів. 

Розроблено нову теорію контактної міцності пружно стислих тіл з 

початковим (до навантаження) точковим або лінійним контактом. При цьому 

рішення виконані не тільки з урахуванням лінійної, але і нелінійної залежності 

між пружними деформаціями тіл і виникаючими в них напруженнями. На 

основі зазначеної теорії розроблені зубчасті передачі з просторовою точковою 

системою зачеплення зубів. 

Зазначені зубчасті передачі характеризуються цілою низкою 

незаперечних переваг. Так, наприклад, їх навантажувальна здатність по 

контактним напруженням вище ніж у традиційних передач в 1,7-2,7 рази, а по 

напруженням вигину - в 1,4-1,7 рази. При цьому допустимі напруження в даних 

передачах в 1,5-2 рази вище ніж у традиційних. Для підтвердження 

достовірності нової теорії контактної міцності були проведені 
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експериментальні дослідження на дослідних зразках, а також на 

двоступінчатому редукторі (ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект»), в якому I 

ступінь, який характеризується лінійним зачепленням зубів, було замінено 

ступенем з просторовою точковою системою зачеплення зубів, при цьому 

довжина зубів шестерні була зменшена в 1,75 рази. При випробуванні число 

циклів навантаження склало 128,5•10
6
. Редуктор показав відмінні 

експлуатаційні якості і в даний час продовжує експлуатуватися. 

Крім зазначених розроблені зубчасті передачі з двох-, трьох-, чотирьох і 

п’ятипарною системою зачеплення зубів, які характеризуються зниженням 

рівня вібрації і шуму від 10 до 27 децибел. Дані зубчасті передачі не мають 

аналогів в світовому редукторобудуванні. На даний час зазначені зубчасті 

передачі застосовуються в Росії, Канаді, Індії, Південній Кореї, Голландії, 

Німеччини, Англії та в ряді інших країн. 

Всього за час існування наукової школи було підготовлено та 

захищено шість кандидатських та дві докторські дисертації, більше 600 

наукових праць, у тому числі, чотири книги та більше 200 патентів на винаходи 

і корисні моделі. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН» 
 

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

Наукова школа «Дослідження наслідків 

трансформації економічних відносин виникла у 

Національному університеті кораблебудування в 

буремні часи глибинних перетворень, які передували 

та супроводжували становлення незалежної 

української держави. Тоді, як і тепер, суспільство 

генерувало замовлення на розв’язання більш ніж 

актуальних задач, які постали перед реформованими 

державними та знову створеними приватними 

підприємствами. Неочікувані проблеми виникли на 

макроекономічному рівні, що відповідним чином 

відбивалося на темпах та характері реформ. 

Відповіддю на них стала ініціатива фундатора 

наукової школи доктора економічних наук, 

професора Василя Чангіровича Лі - завідувача 

кафедри економіки й організації виробництва Миколаївського кораблебудівного 

інституту з 1973 р. 

В наші дні спадкоємців засновника згуртовує керівник наукової школи, 

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

Парсяк Володимир Никифорович. Разом з ним працюють: 

доктори економічних наук, професори – Гурченков О.П., Єфімова Г.В., 

Рогов Г.К.; 

кандидати економічних наук, доценти Вдовиченко Л.Ю., Волосюк М.В., 

Дибач І.Л., Жукова О.Ю., Корнієнко О.П., Майстренко О.П., Марущак С.М. 

До досліджень активно залучаються аспіранти, студенти магістратури та 

бакалавріату. Про їх досягнення свідчать чисельні перемоги на міжнародних та 

всеукраїнських інтелектуальних змаганнях, публікації у фахових наукових 

виданнях. 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ШКОЛИ 
 

1. Розроблено теоретико-методичне підґрунтя проєктування та 

імплементації системи управління якістю освітніх послуг у структурних 

підрозділах закладів вищої освіти.  

2. Досліджено теоретико- методичні та прикладні аспекти запровадження 

системи управління інноваційним аутсорсингом на підприємствах корабельного 

інжинірингу.  

3. Обґрунтовано доцільність і варіанти розробки збалансованої системи 

показників сталого розвитку, розроблено науково-методичний підхід до 

формування і розвитку інтегральної системи забезпечення корпоративної 

стійкості.  

Лі В.Ч. 
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Рогов Г.К 

4. Розроблено методику комплексної діагностики рівня економічної 

безпеки розвитку підприємства сформувало умови прийняття більш виважених 

рішень стосовно впровадження заходів захисту підприємства від зовнішніх та 

внутрішніх загроз; управління розвитком машинобудівного підприємства на 

основі результатів діагностики рівня економічної безпеки 

6.  Розроблено методичні рекомендації щодо налагодження інформаційної 

взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності в тій частині, яка стосується 

прийняття регуляторних актів у сфері економіки із застосуванням 

інформаційної системи електронної взаємодії «Регуляторна діяльність» 
 

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЛЯ 

СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ 
 

Практична цінність завершених розвідок та тих, що тривають, з огляду на 

соціальне замовлення та обрані предмети й об’єкти досліджень, полягає у 

доведенні теоретичних положень, висновків й узагальнень до рівня методичних 

та прикладних рекомендацій, проектів нормативних документів, які вже 

знайшли застосування: на підприємствах реального сектору економіки, в 

установах, яка є юридичними особами приватного або публічного права та 

діють згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності.  

Створені наукові продукти мають перспективи поширення на організації 

суднобудування, суміжних та інших видів господарської діяльності з розлогою 

низкою позитивних наслідків: 

1. Залучення через інструментарій аутсорсингу іноземних інвестицій у 

високотехнологічні галузі. 

2. Поширення на заснованих підприємствах 

високопродуктивних технологій операційної 

діяльності, інструментів організації проєктування та 

виробництва машинобудівної продукції, праці 

найманих працівників, методів й практик ефективного 

менеджменту, включаючи соціально-етичні засади 

розбудови корпоративної культури та поводження у 

ринковому просторі.  

3. Створення нових високотехнологічних 

робочих міст, які здатні задовольнити запити 

випускників вітчизняних ЗВО інженерних та 

економічних спеціальностей.  

4. Запровадження систем управління якістю послуг: у закладах вищої 

освіти (їх структурних підрозділах) щодо навчальної, наукової діяльності та 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Їх апробація відбулася на 

Факультеті економіки моря, а згодом і у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова та в інжиніринговій компанії ТОВ 

MDEM, що підтверджено сертифікатами від Germanischer Lloyd і Bureau Veritas 

та результатами п’яти міжнародних наглядових аудитів. 
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5. Поширення на сферу суднобудування кластерної технології отримання 

синергетичного ефекту від використання конкурентних переваг підприємств-

партнерів, які мають відносно автономні інноваційні траєкторії розвитку: 

інжинірингових, судноремонтних, судноплавних, офшорної морської індустрії, 

освіти.  

6. Створення на базі Факультету економіки моря НУК імені адмірала 

Макарова, у співпраці з організаціями-партнерами, з використанням коштів, 

отриманих від ЄС (внаслідок перемоги на 

конкурсі проєктів регіонального розвитку) 

Інноваційного кластера «Регіональний 

інноваційних HUB». Загальний обсяг 

фінансування 5,520 млн грн.  

7. Реалізація корпоративних стратегій, 

збалансованих в економічному, екологічному і 

соціальному вимірах із застосуванням 

менеджментом випереджальних показників зміни 

вартості організації. 

8. Розроблені методологічні засади 

управління розвитком усіх видів економічних 

процесів (інноваційною діяльністю, персоналом), 

формування системи еколого-економічного 

аналізу та обліку, удосконалення національного 

рахівництва.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
 

На тлі реформаторських перетворень в Україні відбувся очевидний чи не 

для кожного сплеск інтересу до фундаментальних засад розбудови відносин з 

приводу виробництва, розподілу та споживання матеріальних й духовних 

цінностей. Нова генерація громадян – не є виключенням. У неї з'явилися 

унікальні можливості використати найцінніші досягнення мислителів світового 

масштабу минулих епох, залучатися до активної участі в інтенсивному 

інформаційному обміну між різними сферами наукових розвідок. Перспективи 

розвитку наукових досліджень у Національному університеті кораблебудування 

імені адмірала Макарова за напрямом «Соціальні та поведінкові науки» 

пов'язані з участю співробітників економічних підрозділів у розв’язанні 

важливих задач, що постали перед країною. Серед них чи не найважливішими 

є: 

осмислення підвалин економічної теорії з огляду на синтетичний 

характер модерних економічних знань і тенденції, характерних для 

загальносвітового розвитку, які на очах набувають сили та розмаху; 

повноцінне використання кадрового потенціалу, вибудованого за звітний 

період, якому під силу забезпечення диверсифікації наукових продуктів, що 

можуть бути запропоновані ринку і зацікавити його; 

Гурченков О.П 
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Дибач І.Л 

обґрунтування важливості політичного становлення та практичного 

відродження в Україні видів діяльності, пов’язаних з освоєнням ресурсів 

світового океану. Подолання у такий спосіб чисельних небезпек, що постали не 

лише перед мешканцями північного Причорномор’я, європейського 

континенту, але усього населення планети Земля. 

У цьому контексті набуває важливого 

значення мобілізація наявних резервів підвищення 

якості результатів здійснених розвідок. Серед них –

 об’єднання у цілісний продуктивний організм 

структур та функцій академічної науки й 

дослідницьких центрів ЗВО. Разом з інноваційним 

бізнесом, що попре усі перепони, відвойовує собі 

місце під «ринковим сонцем», вони, де-факто, 

складають науково-технічний потенціал нашої 

країни. Керуючись сформульованою вище 

гіпотезою, спираючись на систематизований 

міжнародний досвід, Факультет економіки моря та 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної Академії Наук України, наприклад, започаткували 

Навчально-науковий комплекс «Прогресивні технології та інструменти 

економічної науки й освіти». Про продуктивність співпраці свідчать: низка 

колективних монографій, апробація отриманих висновків та рекомендацій на 

щорічних всеукраїнських науково-економічних читаннях, безперервне 

оновлення наукового підґрунтя реалізації навчальних програм. Вагомим є 

внесок Інституту у реалізацію «Програми підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації», розробленої Вченою радою факультету: здійснення попередніх 

експертиз та надання трибуни Спеціалізованої вченої ради для прилюдного 

захисту шести дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора 

економічних наук.  

Роздуми про майбутнє концентруються також навколо об’єднанням 

науково-дослідних лабораторій, які працюють на кафедрах, у Центр 

економічних досліджень та управлінського консалтингу. Ця новація не лише 

згуртувала науковців навколо розв’язання болючих питань сьогодення, але 

сприяє нарощуванню їх підприємницького потенціалу внаслідок трансферту 

розроблених методів та технологій зацікавленим споживачам.  

Частина зроблених напрацювань прийнята до 

впровадження низкою вітчизняних та закордонних 

підприємств корабельної інженерії. На них 

випробувані та вдосконалені методичні підходи до 

реалізації стратегії запровадження інноваційного 

аутсорсингу як інструменту посилення виключних 

конкурентних переваг проєктних організацій, зведення 

до мінімуму невиконання умов технічного завдання 

замовника; реінжинірингу організаційної структури 
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управління підприємством, як ключової умови збалансування інтересів сторін 

укладеної аутсорсингової угоди, підвищення ефективності рішень щодо 

прискорення розробки технічної документації, та доведення вартості 

суднобудівного інжинірингу до рівня, визнаного ринком.  

Заслуговує на увагу, з нашого погляду, ідея створення у межах Кластеру 

обслуговування суден, започаткованого нещодавно в нашому місті за наукової 

підтримки фахівців Факультету економіки моря, благодійного Фонду 

«Економіка майбутнього» із внесками у нього колишніх вихованців факультету 

та інших учасників, що дісталися великих успіхів у бізнесі. Саме завдяки такій 

(хоча поки й не формалізованій) підтримці побачили світ ціла низка наукових 

монографій та унікальний для України підручник «Економіка моря», виданий 

до 25-річчя ФЕМ.  

Не виключно, що завдяки фонду стане реальністю залучення до наукової 

співпраці наших закордонних колег. Тим більше, що з університетами м. Оберн 

штату Алабама (США), Сторд-Хаугюсенд (Норвегія), Технічним університетом 

м. Варна (Болгарія), Вищою школою Банковою (м. Вроцлав, Польща) НУК 

уклав договори про творчу співдружність. Маємо сподівання, що й держава 

наша вирівняє нарешті плечі та підставить хоч би одне з них вітчизняній науці. 

Разом визволимо Україну із негараздів й знайдемо для неї по-справжньому 

гідне місце серед інноваційних лідерів світу. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ» 
 

Наукова школа була заснована у 2007 році, хоча дослідження у цьому 

напрямку ведуться з 1997 року. Ініціатором та організатором був доктор 

технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки, директор науково-дослідного Інституту проблем екології 

та енергозбереження, завідувач кафедри екології та ректор Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова Рижков Сергій 

Сергійович (1958-2017).  

Співорганізатором та послідовником є завідувачка кафедри техногенної та 

цивільної безпеки НУК ім. Макарова Маркіна Л.М. Наукова школа складається 

переважно із науково-педагогічних працівників факультету «Екологічної та 

техногенної безпеки», охоплює спеціальності «Екологічна безпека» 

(«Технології захисту навколишнього середовища»), «Екологія». 

Головною науковою проблемою, над якою працює колектив наукової 

школи, є  розробка наукових засад екологічно безпечної утилізації за технології 

піролізу твердих органічних побутових та промислових відходів з отриманням 

корисних продуктів, які можливо використовувати в якості альтернативного 

пального. 

На базі Науково-дослідного Інституту проблем екології та 

енергозбереження створено Науково-дослідні «Центр  піролізних  технологій» 

та «Центр енергозберігаючих технологій», в яких вирішуються наступні 

наукові задачі:  

1. М

оделювання умов поведінки органічної 

сировини при термічній деструкції.  

2. П

роведення досліджень з технологічних режимів 

утилізації різних видів твердих органічних 

відходів, полімермістких відходів та пакувань.  

3. А

наліз характеристик отриманих корисних 

продуктів з можливістю використання їх в 

якості альтернативних палив та добавок до традиційних. 

Одночасно наукова школа вирішує задачу підготовки наукових та 

інженерних кадрів у галузі  екологічної безпеки. 

На базі наукової школи виконувались роботи з Держбюджетних договорів 

на виконання науково-технічних розробок: 1. № 0109U007601  (2009-2010 рр.): 

«Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом 

багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива»; 2. № 

0111U002310 (2011-2013 рр.): «Наукові основи енергозберігаючого 

двостадійного процесу термічної утилізації органічної частини твердих 

побутових відходів»; 3. № 0111U009084 (2011-2012 рр.): «Розробка екологічно 
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безпечної технології екопірогенезісу для утилізації органічних відходів та 

низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального»; 4. № 

0112U000349 (2012-2014 рр.): «Системні дослідження та розробка моделей 

програмно-цільового розвитку системи теплопостачання України на основі 

новітніх технологій та процесів енергоперетворення»; 5. № 0115U000303 (2015-

2016 рр.): «Створення теоретичних основ екологічно безпечної та 

енергозберігаючої новітньої інноваційної технології безперервного піролізу 

цілих зношених автомобільних шин під дією статичного навантаження». 

Виконуються дослідження з госпдоговірних тем у сфері поводження з 

відходами на всеукраїнському та регіональному рівнях. 

За результатами наукової діяльності у 2009 р. Маркіна Л.М. під 

керівництвом Рижкова С.С. отримала Премію Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок за роботу: «Комплексне  вирішення  

питань  поводження  з органічними  побутовими  відходами  на основі 

енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій». 

Науковці наукової школи є авторами 59 патентів на винахід України та 

патентів на корисну модель з розробки методів, способів та обладнання для 

екологічно безпечної утилізації органічних відходів з отриманням 

альтернативних видів палива. 

             
Авторські свідотства науковців удостоєні Диплому переможця конкурсу 

«Винахід року» за ІІІ місце у номінації «Кращий винахід року», Київ 2014 рік, 

Диплом переможця Всеукраїнському конкурсу «Винахід року-2016» у 

номінації «Переробка промислових та побутових відходів», Київ 2017 рік.  

       
 

У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти 

магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Технології захисту 

навколишнього середовища». 
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За результатами наукових досліджень під керівництвом к.т.н. доцента 

Маркіної Л.М. успішно захищено викладачем кафедри техногенної та цивільної 

безпеки Кривою Маргаритою Сергіївною дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних. 

Опубліковано більш 100 наукових публікацій. 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи  відомі на 

Україні, в Європі та Китаї. Колектив відзначено Почесними грамотами 

Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, Голови 

облдержадміністрації та Міськвиконкому, Міністерства освіти і науки України. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ СУДНА» 

 

Наприкінці 1965 року за ініціативою Миколи Борисовича Сліжевського 

відбувається подовження навчального дослідного басейну МКІ і починаються 

роботи по його переобладнанню в науково-дослідну лабораторію. Саме в той 

час на кафедрі теорії корабля формується другий науковий напрямок (перший – 

«Теоретична гідродинаміка корабля», очолював д.т.н. професор Ремез Ю.В.), а 

саме «Експериментальна та обчислювальна гідродинаміка судна» під 

керівництвом М.Б. Сліжевського.  

 
Миколай Борисович Сліжевський 

доктор технічних наук, завідувач кафедри гідромеханіки (1970-2010), професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, академік академії суднобудування 

України, нагороджений медаллю «За доблесний труд», орденом «Знак 

пошани», знаком мінвузу СРСР « За відмінні успіхи в роботі», знаком 

«Відмінник освіти України», орденом «Святого Миколая ІІІ ступеню»  

Незважаючи на те, що після захисту кандидатської дисертації у 1965 році 

(керівник заслужений діяч науки і техніки професор К.К. Федяєвський) 

керівництво МКІ направляє М.Б. Сліжевського на адміністративну роботу 

керівника профспілкової організації інституту (1966), деканом 

кораблебудівного факультету (1967) та проректором з навчальної роботи 

інституту (1968), процес створення наукової школи «Експериментальна та 

обчислювальна гідродинаміка судна» продовжується. У 1967 році нове сучасне 

обладнання науково-дослідного басейну проходить сертифікацію шляхом 

випробування еталонної моделі «Вікторі» і починається інтенсивна науково-

дослідна робота по експериментальному дослідженню опору моделей та 

гідродинамічних характеристик елементів рушійно-рульового комплексу суден 

і підводних апаратів для провідних проектно-конструкторських та науково-

дослідних організацій суднобудівної галузі країни.  
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В грудні 1970 року було засновано кафедру Гідромеханіки, а її завідувачем 

було призначено М.Б. Сліжевського, і саме з цього періоду починається 

найбільш активна робота Миколи Борисовича як керівника кафедри і наукової 

школи. Окрім експериментального починає розвиватися напрямок 

обчислювальної гідродинаміки з використанням ЕОМ правда на той час в 

рамках ідеальної рідини методами гідродинамічних особливостей.  

Процес підготовки наукових кадрів прискорився після успішного захисту 

Миколою Борисовичем в 1982 році докторської дисертації «Гідродинаміка 

криволінійного руху суден» і отриманню в 1984 звання професора кафедри 

теорії корабля і гідромеханіки. Під його науковим керівництвом Ремезом В.Ю. і 

Крутиковим В.С.  були захищені докторські та 10 кандидатських дисертацій у 

тому числі Ю.М. Проскученко, М.Г. Соколиком, В.М. Щередіним, В.Ф. Тимо-

шенко, О.М. Дудченко, Ю.І. Чучко, С.А. Касімов та інші. 

Науковці кафедри поєднуючи навчальну роботу з інтенсивною науковою 

діяльністю виконали величезний осяг наукових досліджень в рамках 

госпрозрахункових, держбюджетних та пошукових робіт з державними і 

приватними підприємствами, різноманітними проектними та науково-

дослідними вітчизняними і закордонними організаціями. 

Наприклад, в рамках роботи по створенню автономного роботизованого 

підводного апарату «Скарус» кафедра виконувала наступні дослідження і 

проектні розрахунки: 1) розробка форми поверхні і побудова теоретичного 

креслення; 2) експериментальне дослідження тривимірних гідродинамічних 

позиційних характеристик корпусу; 3) проектування рушійно-рульового 

комплексу; 4) дослідження ходовості і керованості апарату у тривимірному 

просторі. Експериментальні дослідження виконувалися в аеродинамічних 

трубах ЛКІ (Ленінградський кораблебудівний інститут) та ОІІВТ Одеський 

інститут інженерів водного транспорту), для чого було створено і виготовлено 

унікальний трьох вимірний динамометр.  

 
Тривимірний модельний тензо-динамометр 

Всього науковцями кафедри за 50 років її існування виконано 26 

госпрозрахункових, 12 – держбюджетних робіт і велика кількість наукових 

консультацій. Кафедра співробітничала з суднобудівними підприємствами 

колишнього СРСР, співробітничає з підприємствами України, Китаю, Ірану. 
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Знайшла своїх прихильників розроблена доцентом кафедри гідромеханіки 

В.Ф. Тимошенко CAD CAE система з відкритим кодом FreeShip+, яка 

користується суттєвим попитом проектних організацій всього світу. 

Коло замовників суттєво розширилося після того, як у 2007 році НУК 

завдяки ініціативі Короля Ю.М. придбав ліцензію на користування CFD 

комплексом FlowVision. Потужний програмний пакет разом з отриманим 

дозволом на персональне використання CAD SolidWorks створив додаткові 

умови виконання гідродинамічних досліджень, практику з яких отримують 

магістранти і аспіранти НУК. Ця технологія була використана в дисертаційних 

роботах аспірантів Ле Куок Вана (Вьетнам) і Мохаммеда Мунесана (Іран), яка 

пройшла успішну апробацію під час захисту в НУК. 

З 2010 року кафедру Гідромеханіки очолив доцент Юрій Михайлович 

Король, який зараз керує науковою вже відомою школою «Експериментальна 

та обчислювальна гідродинаміка судна».   

 
Король Юрій Михайлович  

керівник Навчально наукового центру Гідромеханіки, кандидат технічних наук, 

доцент, професор НУК, член-кореспондент академії наук суднобудування 

України, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком НУК «За 

заслуги». 
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НАУКОВА ШКОЛА «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ» 

 

Науково-дослідні роботи в області суднової перетворювальної техніки 

активно велися на кафедрі електрообладнання МКІ ім. адмірала Макарова під 

керівництвом професорів Я.Ф. Анісімова та В.М. Рябенького починаючи з 70-х 

років минулого століття. Протягом трьох десятиріч було виконано багато робіт 

на замовлення підприємств, проектних та наукових організацій Мінсудпрому 

СРСР щодо розробки нових перспективних суднових перетворювачів різних 

типів та призначення та поліпшення умов їх електромагнітної сумісності с 

судновими електростанціями. Вченими наукового колективу було захищено 2 

докторські та більше 10 кандидатських дисертацій.  

 

 

Д.т.н., професор 

Я.Ф. Анісімов 
    Д.т.н., професор 

    В.М. Рябенький 

Один з перспективних напрямків перетворювальної техніки отримав 

подальшій розвиток на кафедрі комп'ютеризованих систем управління під 

керівництвом доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і 

техніки України Павлова Г.В. Протягом двох десятиріч колектив, який об’єднує 

наукова школа «Енергоефективні перетворювачі електроенергії», зробив 

вагомий внесок у становлення та розвиток актуального науково-технічного 

напрямку підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності 

перетворювачів електроенергії на основі високочастотних ланок, що містять 

резонансні інвертори, для автономних та промислових електроенергетичних 

систем.  

Колектив наукової школи об’єднує 11 осіб, серед яких 1 доктор наук 

(Павлов Г.В.) та 4 кандидати (Покровський М.В., Обрубов А.В., 

Вінніченко І.Л., Пекер Б.Н.), а також аспіранти, магістри, студенти. 

Колективом наукової школи розроблено наукоємну технологію побудови 

енергоефективних резонансних перетворювачів, які є перспективними для 

розвитку електроенергетики України. Економічні резонансні перетворювачі 

дозволяють зменшити споживання первинних енергетичних ресурсів та 

негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок зниження 

електроспоживання. Дослідниками запропоновані нові принципи побудови 

резонансних перетворювачів, які значно розширюють властивості 

перетворювачів та поліпшують їх електромагнітну сумісність. Розроблені 
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математичні та динамічні моделі перетворювачів, методи розрахунку їх 

електромагнітних процесів. Запропоновані нові ефективні способи керування. 

Розроблено стохастичну теорію побудови систем управління, що забезпечує 

ефективну роботу перетворювачів та поліпшує їх електромагнітну сумісність в 

умовах коливань, сплесків-провалів вхідних напруг, нестабільності параметрів 

елементів силової частини та інших завад. 

 
К.т.н., доцент Покровський М.В., к.т.н., доцент Вінніченко І.Л.  

та аспірант Тарабанов М.Р. за проведенням досліджень  

в лабораторії комп'ютеризованих систем управління 

 

За результатами наукових досліджень успішно захищені докторська 

дисертація та 5 кандидатських дисертацій. Опубліковані монографія, 5 

навчальних посібників, та більш 300 наукових публікацій у періодичних 

наукових виданнях. 

Науково-технічний та інженерний рівень наукової школи підтверджені 

впровадженими технічними розробками перетворювачів різних типів, систем 

керування для технологічних комплексів обробки металу та вимірювальних 

засобів в металообробних верстатах. Протягом двох десятирічь колективом 

наукової школи розроблено та впроваджено в Україні та за її межами новітні 

резонансні перетворювальні комплекси для зварювальних апаратів, стендів 

випробування нових зразків електричних машин, систем керування верстатів 

для обробки металу в судновій промисловості та інших призначень. 

Дослідниками наукової школи успішно виконано міжнародні контракти з 

розробки алгоритмів систем керування металообробними верстатами для 
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провідної світової верстатобудівної компанії для суднової промисловості Tian 

Hualu Metal forming Machine Tool Co., LTD, China та технології швидкої 

бездротової зарядки акумуляторів електромобілів на основі резонансних 

перетворювачів електроенергії (Yancheng Polytechnic College, Yancheng, 

Jiangsy, China. 

За плідну працю дослідники наукової школи нагороджувались відзнаками 

Міністерства освіти і науки України та Миколаївської облдержадміністрації, а 

також медаллю та дипломом Народного Уряду м. Тайан (КНР, 2017 р.).  
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НАУКОВА ШКОЛА «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ 

СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК» 
 

Засновниками наукової школи є: 

Горбов Віктор Михайлович, канд. техн. наук, професор, дійсний член 

Королівського товариства кораблебудівників Великобританії (RINA), інституту 

морської техніки, науки та технологій Великобританії (IMarEST) , академік 

академії наук суднобудування України, академік академії технологічних наук 

України; 

Шостак Володимир Павлович, канд. техн. наук, професор, дійсний член 

Королівського товариства кораблебудівників (FRINA) Великобританії. 

 
Професор 

Горбов Віктор Михайлович 

 
Професор 

Шостак Володимир Павлович 
 

Наукова школа остаточно склалася у 1992 році переважно із науково-

педагогічних працівників кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок і теплоенергетики (на той час кафедри СЕУ), хоча дослідження у 

цьому напрямку проводились з 1970 року. 

Науковою школою закладено основи удосконалення енергетичних 

установок морських транспортних суден шляхом визначення на стадії їх 

проектування раціональних термодинамічних та техніко-економічних 

параметрів, розробки, застосування та експлуатації систем альтернативних 

палив, використання глибокої утилізації вторинних енергоресурсів, створення і 

застосування оригінальних детермінованих та стохастичних математичних 

моделей. 

В даний час до наукової школи входить 13 науковців. У роботі наукової 

школи постійно приймають участь студенти магістратури за освітніми 

програмами "Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ", "Проектування 

СЕУ", "Енергоефективність і екологічність СЕУ". 

Основні напрямки наукових досліджень: 

– вдосконалення методів підготовки та використання рідких та 

газоподібних альтернативних палив для СЕУ; 

– досконалення СЕУ з прямим перетворенням енергії; 

– теорія математичного моделювання СЕУ із стохастичними вхідними 

даними; 
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– глибока утилізація вторинних енергоресурсів в суднових 

пропульсивних комплексах; 

– ефективність енергетичних установок з утилізацією термоакустичними 

технологіями. 

До найбільш вагомих досягнень наукової школи можна віднести 

наступне: 

– створення масштабної фізичної моделі термоакустичної установки з 

імпульсною двонаправленою турбіною для прямого перетворення 

низькопотенційної теплової енергії в механічну; 

– розробка інструментарію для системних досліджень суднових 

комбінованих пропульсивних установок, в основі якого лежить імітаційна 

математична модель з ймовірносно визначеними вхідними даними у 

вигляді зворотних інтегральних функцій розподілу їх значень; 

– визначення межі доцільного використання водопаливних емульсій і 

газоподібних палив у судновій енергетиці. 

За результатами наукових досліджень захищено 17 кандидатських 

дисертацій, опубліковано 5 монографій, 8 підручників та навчальних посібників 

з грифом МОН України, біля 300 наукових статей, отримано понад 60 патентів. 

Результати досліджень впроваджено та використовувалися в наступних 

закладах: 

ЦКБ "Чорноморсуднопроект"; ЦКБ "Изумруд"; ЦНДІ "Румб"; ТОВ 

Проектно-дизайнерське бюро "ПроЛайн"; Первомайськдизельмаш; "Зоря-

Машпроект"; ВАТ "УкрНДІ ТСМ"; ВАТ "Південрефтрансфлот"; у навчальному 

процесі у вишах Китаю (на замовлення КНР було підготовлено дві монографії 

англійською мовою); у навчальному процесі НУК. 

Діяльність наукової школи здійснюється у рамках Машинобудівного 

навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

 
Вручення премії Президента України Мітєнковій В.С. 
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Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи широко 

відомі в Україні та за її межами. Члени колективу наукової школи відзначені 

почесними відзнаками та премією Президента України, почесними грамотами 

Облдержадміністрації, Миколаївської обласної та міської ради та міського 

голови, Міністерства освіти і науки України. 
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НАУКОВА ШКОЛА 

«ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ» 

 

Засновником наукової школи є 

завідуючий кафедрою програмного 

забезпечення автоматизованих систем 

Національного університету 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова, доктор технічних наук, 

професор Приходько Сергій Борисович. 

Рік заснування наукової школи – 

2012. На сьогоднішній день її керівником 

є проф. Приходько С.Б.  

Теоретичні основи у напрямах 

досліджень наукової школи було 

закладені проф. Приходько С.Б. і 

викладені в його докторській дисертації 

"Методи ідентифікації нелінійних 

стохастичних диференціальних систем на 

основі нормалізуючих перетворень". Ця 

робота присвячена вирішенню науково-

прикладної проблеми ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних 

систем (СДС) без застосування перебору моделей претендентів, методів 

лінеаризації і припущень про нормальність сигналів. Під його керівництвом 

було закладено теоретичні основи у двох наукових напрямах досліджень, над 

якими працює наукова школа, – «Розроблення методів ідентифікації параметрів 

математичних моделей» та «Методи та засоби вимірювання, оцінювання якості 

та оптимізації програм, тестування та верифікації програм», які відносяться до 

пріоритетного напряму розвитку науки і техніки «Інформаційні та 

комунікаційні технології» за секцією «Інформатика і кібернетика». 

Одночасно наукова школа розв’язує наступні задачі: 

 підготовка наукових та інженерних кадрів у галузі інформаційних 

технологій; 

 розробка програмного забезпечення та інформаційних технологій 

різного призначення. 

Наукова школа охоплює спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та 

технології». 

Кількісний склад наукової школи 13 науковців, з них 1 доктор технічних 

наук, 5 кандидатів наук, 4 аспіранти, 3 викладачі університету. 

У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти 

магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Інженерія програмного 

забезпечення». 
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До найбільш вагомих теоретичних досягнень наукової школи можна 

віднести: 

розробку методології побудови математичних моделей нормалізованих 

випадкових сигналів нелінійних СДС у вигляді стохастичних диференціальних 

рівнянь (СДР) на основі застосування нормалізуючих перетворень, формуючих 

фільтрів та формул для стохастичного диференціалу, яка дозволяє вирішувати 

задачі ідентифікації нелінійних СДС без застосування перебору моделей 

претендентів, лінеаризації та припущень про нормальність сигналів в цих СДС; 

розробку методу структурної ідентифікації нелінійних СДС на основі 

застосування математичних моделей для нормалізованих вхідних і вихідних 

випадкових сигналів, нормалізуючих перетворень та формул для стохастичного 

диференціалу, який дозволяє будувати математичні моделі випадкових сигналів 

у нелінійних СДС у вигляді СДР без перебору моделей претендентів, 

лінеаризації та у разі, якщо ці сигнали відрізняються від гаусівських; 

розробку методу оцінювання довірчих інтервалів статистичних моментів 

негаусівських випадкових величин на основі нормалізуючих перетворень, що 

дає змогу оцінювати довірчі інтервали статистичних моментів негаусівських 

випадкових величин без застосування припущення про нормальність їх 

розподілів; 

розробку методів нелінійного регресійного аналізу на основі 

багатовимірних нормалізуючих перетворень. 

Отримані покращені стохастичні моделі для оцінювання часу 

напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі, метрик 

програмного забезпечення, які реалізовані у вигляді відповідних інформаційних 

технологій. У порівнянні основних результатів наукової продукції із існуючими 

зразками структурна та параметрична ідентифікація нелінійних стохастичних 

систем здійснюється без застосування перебору моделей претендентів, методів 

лінеаризації і припущень про нормальність багатовимірних даних. Це зокрема 

дозволяє підвищити достовірність оцінювання як імовірнісних характеристик 

хитавиці суден при їх проектуванні, так і трудомісткості розробки програмних 

продуктів на ранніх етапах їх життєвого циклу, а також забезпечує можливість 

створення систем передачі інформації зі збільшеною завадостійкістю на основі 

використання випадкових несучих сигналів. 

За результатами наукових досліджень успішно захищено одну докторську 

та 2 кандидатські дисертації. 

Результати досліджень опубліковано у більш ніж 300 наукових 

публікаціях. 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи відомі в 

Україні та за кордоном. Члени колективу наукової школи відзначені відзнаками 

Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України. 

Науковці цього колективу є дійсними членами Академії технічних наук 

України та Міжнародної асоціації інженерів – the International Association of 

Engineers (IAENG). Проф. Приходько С.Б. обраний академіком Академії 

технічних наук України. 
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НАУКОВА ШКОЛА  

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДНОБУДУВАННІ» 

 

Засновником наукової школи є Рашковський Олександр Саулович, д-р 

техн. наук, професор, академік Академії інженерних наук України, академік 

Академії наук суднобудування України, Заслужений діяч науки і техніки 

України, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки. 

Рік заснування наукової школи – 1967, коли 

було виконано велику науково-дослідну роботу для 

Чорноморського суднобудівного заводу з 

баластування  траулерів і ряду військових суден, що 

будуються. 

Науковою школою закладено основний 

напрямок досліджень – розробка композитних 

матеріалів і на їхній основі механізація добудовчих 

робіт при будівництві суден. Крім цього напрямку 

проводяться дослідження з вдосконалення технології 

будівництва та ремонту суден і плавучих засобів; 

механізації  та вдосконаленню організації 

суднобудівного виробництва; управління проектами 

в суднобудуванні; вдосконалення пожежної безпеки 

в суднобудуванні. 

В роботі наукової школи приймали участь 7 науковців, з них 1 доктор 

технічних наук, 7 кандидатів технічних наук і доцентів, старший викладач, 

інженери, завідувачі лабораторії. 

В роботі наукової школи постійно приймають участь аспіранти та студенти 

магістратури, які навчаються за освітньою програмою 

«Суднокорпусобудування». 

Розроблено принципово новий матеріал для баластування суден, який 

названо чугунобетоном, і технологія, яка дозволила повністю механізувати 

процес його виготовлення та завантаження в міждонний простір судна. В 

рамках наукової школи на кафедрі технології суднобудування було створено 

конструкторсько-технологічне бюро (КТБ), виконані креслення спеціалізованої 

дільниці для баластування суден і його обладнання 

 
КТБ наукової школи на кафедрі            Схема специализированої дільниці на ЧСЗ 

 

Професор 

Рашковський О.С. 
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Результати наукових досліджень впроваджені зі значним економічним 

ефектом при будівництві великої кількості суден і кораблів різних типів, класів 

і призначень в Україні (суднобудівні заводи м. Миколаєва, Херсона, Керчі), 

Росії (суднобудівні заводи м. Ленінграда, Хабаровська, Волгограда), Латвії 

(суднобудівний завод «Балтія»), Німеччини (суднобудівна верф м. 

Штральзунд), Польщі (суднобудівна верф м. Гданськ). Серед них: великі серії 

різних типів рефрижераторів, БМРТ, МРТ, супертраулерів, а також 

вертольотоносці, важкі авіанесучі ракетні крейсери (ТАРК) та ін. Цю особливо 

значущу розробку відмічено в спеціальному наказі Міністра суднобудівної 

промисловості СРСР. 

По результатам НДР отримано 16 авторських свідотств на винаходи та 

патенти, співавторами яких стали викладачі кафедри, студенти та робітники 

ЧСЗ. 

Іншим науковим напрямком є розробка нових композитних матеріалів для 

оббудови суднових приміщень і механізація добудовчих робіт на ї основі. 

Сумісно з Миколаївською філією ЦНДІТС розроблено технологію 

механізованого монтажу теплової ізоляції великої товщини в трюмах і 

твіндеках рефрижераторних суден шляхом заливки вспінюючої маси між 

корпусною конструкцією та її зашиттям. Розроблено полістіролоцементна 

ізоляція для настилів трюмів і палубне мастичне покриття для жилих і 

службових приміщень. Результати роботи впроваджені при будівництві серії 

рефрижераторних суден типу «Берінгов пролів», «Бухта Руська» та плавучих 

доків. 

Важливий напрямок роботи наукової школи – вдосконалення конструкції, 

технології та організації будівництва композитних плавучих доків великої 

підємної сили на Херсонському Державному заводі «Палада».  «За створення, 

освоєння виробництва та широке впровадження нових конкурентоспроможних 

на світовому ринку плавучих композитных споруд вітчизняної конструкції» в 

2007 р наказом Президента України професору О.С.Рашковському було 

присуджено Державну премію України в галузі  науки та техніки. В нашому 

університеті Державну премію отримано вперше  

По новій технології побудовано та поставлено замовникам біля 30 

композитних плавучих доків під ємною силою від 8500 т до 25000 т: в 

Російську Федерацію, Японію, Південну Корею, Туреччину, Фінляндію, 

Болгарію, В’єтнам, Алжир, ОАЕ, Катар і інші країни. Серед них унікальний 

док-елінг «Севєр», передаточні доки «Торос», док-комплекс «Грузчик», які 

назвали в закордонній пресі «чудом ХХ віку». Загальний економічний ефект 

склав біля 80 млн. долл. США. 

По результатам проведених досліджень підготовлено та видано 4 

монографії, захищено 11 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата 

технічних наук, опубліковано біля 300 наукових статей в українських і 

закордонних журналах,  

Результати наукових розробок в вигляді нових матеріалів, діючих моделей 

і стендів експонувалися на ВДНГ СРСР і Всесвітній виставці «ЕКСПО-70» в 
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Японії (м. Осака). Ряд працівників школи нагороджені медалями ВДНГ і 

знаком «Винахідник СРСР».  

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи  широко відомі 

в Україні та за кордоном. За активну наукову и освітню діяльність і для 

підтвердження суспільного визнання заслуг професора О.С. Рашковського 

European Scientific  and Industrial Consortium – «ESIC» (Європейський науково-

промисловий консорціум, Німеччина) в 2013 р. нагородив його дипломом і 

золотою медаллю «European Quality»  («Європейська якість»). 

    
Диплом і медаль Європейського науково-промислового консорціуму «ESIC» 

 

Багато років наукова школа співпрацює з Російською Академією 

природознавства (РАП.). Відомості про наукову школу «Інноваційні технології 

в суднобудуванні» включено в енциклопедію «Російські наукові школи» (М.: 

Видавничий дім Академії Природознавства, 2015. - Т. 8. - c.158-161.  
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НАУКОВА ШКОЛА  

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ 

МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» 

 

Наукова школа була заснована в 1989 році за результатами виконання 

однієї з частин Загальносоюзного науково-технічного проекту «Безпека на 

морі» (науковий керівник ректор МКІ д.т.н. професор Александров Михайло 

Миколайович), а саме за напрямом «Інструментальні засоби забезпечення 

безпеки малотоннажних суден» (науковий керівник к.т.н. Жуков Ю.Д.).  

Ініціатором створення, головною рушійною силою, співавтором перших 

патентів та генератором засадничих ідей наукової школи до уходу з життя в 

1993 році був доктор технічних наук професор Александров Михайло 

Миколайович. За його науковим та організаційним керівництвом було 

закладено основні наукові напрямки діяльності наукової школи. 

   

Професор Александров 

Михайло Миколайович 

Професор Жуков  

Юрій Даниїлович 

Професор Гордєєв  

Борис Миколайович 

 

До 1992 року група дослідників галузевої НДЛ «Суднових пристроїв» 

(ОНИЛСУ) та НДЛ МКІ «Автоматизації проектно-конструкторських робіт» 

(АПроКоР) під керівництвом докторанта к.т.н., с.н.с. Жукова Ю.Д. та к.т.н. 

Гордєєва Б.М. розробила теоретичні основи та низку охороно спроможних 

технічних рішень, провела лабораторні та натурні випробування ряду головних 

зразків вимірювально-інформаційних систем контроля рівня технічної, 

екологічної та економічної безпеки об’єктів морської інфраструктури (кораблів, 

плавучих доків, берегових терміналів, очисних споруд, тощо), а також 

розробили нові розрахункові методи та відповідне програмне забезпечення 

запропонованих комп’ютерних систем.  Наукові доповіді та головні зразки 

інноваційних систем були неодноразово представлені на міжнародних 

виставках і наукових конференціях. А з 1993 року розпочалося часткове 

впровадження  розробок наукової школи вітчизняними виробниками та в 

міжнародних проектах. 

Розробки наукової школи лягли також в основу кадрової, матеріально-

технічної та методичної бази для підготовки інженерів-електромеханіків зі 

спеціальності «Приладобудування», інститут отримав відповідну ліцензію та 

влітку 1992 року здійснив перший набір студентів. Зараз кафедра морського 
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приладобудування акредитована на підготовку бакалаврів і магістрів за двома 

напрямами «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та «Прилади точної 

механіки». Кафедра також здійснює підготовку наукових працівників через 

аспірантуру та докторантуру університету. З них наукова школа поповнює свої 

кадри, а також кадри в тому числі підприємств, що впроваджує її розробки. 

Наукова школа охоплює спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи», 

«Прилади точної механіки» та «Суднобудування». 

Корпоративні системи контроля безпеки техногенних об’єктів САДКО-НДК 

 
Послідовником наукової школи з 1993 року є доктор технічних наук, 

професор Жуков Юрій Даниїлович, директор НДІ Новітньої корабельної 

інженер та завідувач кафедри «Морського приладобудування» НУК. 

Школа налічує докторів - 4, кандидатів – 19, підготовлено - 2 доктора, 11 

кандидатів наук, які здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження в 

наступних напрямках науково-технічної діяльності: 
– інтелектуальні поліметричні системи моніторингу та прийняття 

оперативних рішень з забезпечення безпеки техногенних виробництв та 

процесів в морі та на суші (включно з атомними електростанціями);  
– спеціалізовані та бортові комп’ютерні системи та прилади навігації та 

керування об’єктами морської інфраструктури (кораблів, плавучих доків, 

берегових терміналів, очисних споруд, тощо); 
– оптимально-робастна стабілізація морських рухомих об'єктів 

– автоматизація процесів проектування, конструювання, побудови та 

експлуатації об’єктів морської інфраструктури і техніки. 

Головною науковою проблемою, над якою працює наукова школа, є 

розвиток теорії та створення комп’ютерних систем забезпечення технічної, 

екологічної та економічної безпеки об’єктів морської інфраструктури. 

За останні п’ять років виконано ряд досліджень за тематикою школи: 
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– розвиток теорії поліметричних вимірювань та розробка методів і засобів 

чутливості інтелектуальних систем контролю, керування та інформаційної 

підтримки прийняття рішень в різних галузях діяльності людини; 

– оптимізація поліметричних інформаційних систем на базі аналізу взаємодії 

радіочастотного сигналу з контрольованим середовищем; 

– розвиток теоретичних та методичних основ створення комп’ютерних 

систем та мереж інформаційної та мультимедійної підтримки навчального 

процесу і тренінг програм Інституту новітньої корабельної інженерії (НКІ) з 

використанням сучасних тривимірних САПР CADMATIC та AVEVA Marine; 

– проектування інформаційно-вимірювальних та керуючих систем на базі 

сучасних промислових контролерів фірми Schneider-Electric; 

– автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології, 

автоматизація процесів керування (науковий керівник д.т.н., професор 

Тимченко В.Л.);  

– автоматичні системи робастно-оптимальної стабілізації морських рухомих 

об’єктів;  

– дослідження алгоритмів роботи та похибок інтегрованих  БІНС; 

– розробка i дослідження нейромережевої системи обробки навігаційної 

інформації;  

– розробка інтелектуальної вимірювальної системи оперативного контролю 

стану суден, їх конструкцій та вантажів; 

– розробка поліметричних систем інформаційної підтримки боротьби за 

живучості корабля.  

– «Теорія i методи синтезу автоматизованих інтерактивних систем керування 

гарантовано безпечним рухом суден в умовах обмежених акваторій»;   

– «Мультіагентна система забезпечення безпеки мореплавства» та інші. 

За результатами тільки цих досліджень опубліковано понад 120 

публікацій, понад 80 - у виданнях за переліком ВАК, 7 - в зарубіжних виданнях, 

понад 60 патентів, що підтверджує світовий рівень наукових результатів. 

Провідні вчені, що представляють наукову школу мають наступні 

відзнаки, наукові ступені та вчені звання: Жуков Ю.Д., д.т.н., професор, 

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений 

винахідник України, член ПРЧ TК-188 ISO, має низку державних нагород СРСР 

та України; Кондратенко Ю.П., д.т.н., професор, заслужений винахідник 

України. 
 Одночасно наукова школа розв’язує наступні задачі: 

– підготовка наукових та інженерних кадрів у галузі комп’ютерної інженерії, 

приладобудування, корабельної інженерії, автоматизації і навігації.  

– розробка прототипів та впровадження поліметричних систем в різних 

галузях господарювання України та зарубіжних підприємств. 

– морська експедиційна діяльність із тестування своїх розробок. 
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НАУКОВА ШКОЛА «МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ» 
 

Це наймолодша наукова школа нашого університету. Засновник школи – 

Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка 

кафедри Менеджменту Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

 
професор Іртищева  

Інна Олександрівна 

Наукові досягнення школи 
У наукових працях І.О. Іртищевої  та її здобувачів досліджуються питання, 

пов'язані з інноваційним розвитком як найважливішої передумови забезпечення 

конкурентоспроможності регіональних систем в умовах глобалізації та зміни 

технологічних укладів, сформульовані регіональні інноваційні стратегії, 

розглянуті регіональні особливості механізму впровадження інновацій. 

Розроблено концептуальні засади регіональної політики в управлінні 

інноваційним розвитком регіонів  в умовах перманентних кризових явищ та 

стратегії інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку сільських 

територій. Рекомендації щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності 

в умовах рецесії. 

Розроблено концептуальні основи формування політики структурної 

економічної оптимізації розвитку регіонів в умовах соціалізації та стратегії 

регіональної політики в управлінні економічним розвитком в умовах 

забезпечення продовольчої безпеки. Обґрунтовані напрями реалізації сучасної 

моделі економічного зростання Причорноморського регіону в процесі реалізації 

фіскальної політики. Розроблено практичні рекомендації щодо формування 

ефективної системи логістичного аутсорсингу в умовах регіональних 

трансформацій та механізмів управління програмами розвитку транспортно-

логістичними системами. 

Закцентовано увагу на тому, що в умовах посилення тенденцій глобалізації 

та інтернаціоналізації світогосподарських відносин однією з найважливіших 
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функцій є забезпечення продовольчої безпеки країни. Одним із шляхів 

вирішення проблем продовольства є марикультура, тобто морське фермерство. 

Причорноморських регіон є одним із найважливіших у вирішенні цих питань. 

Крім цього, саме в агропродовольчій сфері, на відміну від інших сфер, розвиток 

інновацій, залучення інвестицій та розбудова інфраструктури відбуваються 

більш повільно, що вимагає особливої уваги. 

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою  

Представники наукової школи вже встигли голосно заявити про себе в 

науковому світі. І це підтверджено відзнаками та нагородами: 

Стипендією Верховної Ради України для найталановитіших молодих 

учених; Грамотою Верховної Ради України; Подяками, грамотами, Почесними 

грамотами Міністерства освіти і науки України; Почесними грамотами 

Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської обласної ради, 

грамотами Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної 

держадміністрації, Управління з питань молоді та туризму Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 

Є переможцями конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області в 

номінації «Економічні науки».  

Наукова школа в персоналіях 

Після закінчення докторантури та захисту докторської дисертації в одній із 

найбільших, найстаріших та найавторитетнішій науковій установі – Раді по 

вивченню продуктивних сил України НАН України І.О. Іртищева повернулась 

до Миколаєва, де розпочала викладати в нашому університеті. Біля неї почали 

гуртуватися в міру амбіційні молоді дослідники. Під її керівництвом захистили 

свої дисертації 6 докторів та 20 кандидатів економічних наук. Серед них не 

тільки викладачі університетів, а й державні службовці, представники 

фіскальних органів, бізнес структур, топ-менеджмент машинобудівного заводу, 

та громадські діячі. 

Наукова робота зі студентами 

За останні 5 років студентський науковий пошук здобув новий імпульс. 

Численні перемоги у студентських предметних олімпіадах, Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, публікації у науковій 

періодиці, наукові конференції, впровадження наукових розробок у 

виробництво. 

    

Протягом останніх 5 років маємо вагомі здобутки наукової школи, а саме 

– отримано 5 патентів, опубліковано 27 монографій, підручників, навчальних 

посібників та понад 200 наукових праць. 
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НАУКОВА ШКОЛА  

«МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

УСТАНОВКАХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ» 

 

Засновником наукової школи є директор Інституту заочної та 

дистанційної освіти Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала 

С.Й. Макарова, доктор технічних наук, професор Мочалов Олександр 

Олександрович. Рік заснування наукової школи – 1994. 

 
Професор Олександр 

Олександрович 

Мочалов 

Наукова школа охоплює спеціальності «Теплоенергетика», «Зварювання», 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Системний аналіз» та 

«Управління проектами та програмами».  

Головною науковою проблемою, над якою працює наукова школа, є 

математичне моделювання нових конструкційних матеріалів з новими 

фізичними властивостями, що стійкі до динамічного навантаження. 

Одночасно наукова школа розв’язує наступні задачі: 

– математичне моделювання фізичних процесів, що протікають в 

технологічному обладнанні та енергетичних установках;  

– моделювання взаємодії лазерного випромінювання з конденсованими 

середовищами в неоднорідних магнітних полях;  

– наукові розробки у галузі дослідження процесів тепло-, 

масоперенесення та дослідження твердого тіла на базі метода 

структурних одиниць на нанорівні.  

Кількісний склад наукової школи 6 науковців, з них 1 доктор технічних 

наук, 1 доктор фізико-математичних наук, 2 кандидата технічних наук, 1 

кандидат фізико-математичних наук та 1 старший викладач університету. 

У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти 

магістратури, які навчаються за різними освітніми програмами. 

 



41 
 

   
професор Михайло 

Вікторович Ушкац 

завідувач кафедри 

фізики Наталя 

Олександрівна Шаповал 

доцент Жанна Юріївна 

Буруніна 

фахівець в галузі 

статистичної фізики та 

квантової механіки 

фахівець з технічної 

теплофізики та 

математичного 

моделювання 

виробничих процесів 

фахівець з проблем 

морської енергетики, 

суднових систем та 

агрегатів 

 

  
доцент Сергій 

Станіславович 

Коваль 

старший викладач 

Євфимко Костянтин 

Дмитрович 

провідний фахівець з 

моделювання 

нерівноважних 

фізичних процесів 

спеціаліст з 

математичного 

моделювання 

процесів у твердих 

тілах з 

мікроструктурою 

До найбільш вагомих теоретичних досягнень наукової школи можна 

віднести: 

- математичне моделювання та дослідження фізичних процесів, що 

протікають в твердих тілах в широкому діапазоні температур; 
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- математичне моделювання та наукові дослідження термодинаміки 

екосистем, розробка нових концепцій освіти на базі використання новітніх 

інформаційних технологій. 

За результатами наукових досліджень успішно захищено одну докторську 

та 2 кандидатські дисертації.  

Результати досліджень опубліковано у 10 навчальних посібниках, у більш 

ніж 130 наукових публікаціях у періодичних наукових виданнях.  

Починаючи з 2005 року наукова школа започаткувала Всеукраїнську 

науково-технічну конференцію «Теоретичні проблеми та прикладні аспекти 

сучасної технічної фізики», яка проводиться на базі НУК. 

До найбільш вагомих практичних досягнень наукової школи можна 

віднести: використання математичного моделювання фізичних властивостей 

при обробці металів для підвищення їх якості та міцності, а також для 

створення нових методів дослідження властивостей металів. 

Наукової школи визнана науковою та громадською спільнотою. Члени 

колективу наукової школи відзначені Державною премією України, відзнакою 

Президента, кабінету Міністрів України, почесними званнями. 
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НАУКОВА ШКОЛА «МОРЕХІДНІСТЬ СУДЕН» 

 
Започаткував цю школу в кінці 1960-х років завідувач кафедри теорії 

корабля к.т.н. Ю.В. Ремез, який почав свій шлях у науці з продовження робіт 

основоположника гідродинамічної теорії хитавиці суден, уродженця 

Миколаївської області, вченого зі світовим ім'ям М. Д. Хаскінда. У той час 

к.т.н. Ю.В. Ремез вже захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук, яка відкрила новий науковий напрям в теорії 

нелінійної гідродинамічної хитавиці суден. 

Широкий науковий кругозір Ю.В. Ремеза, його високий професіоналізм 

залучили до наукової роботи кафедри не одне покоління аспірантів. В їх 

наукових роботах гідродинамічна теорія хитавиці судна і теоретична 

гідродинаміка підводного крила почали насичуватися застосуванням нових 

ефективних математичних методів, серед яких особливо виділялися результати 

досліджень Л.М. Дихти, що виконані за допомогою застосування розгалужених 

функцій Гріна і перетворень Фур'є. В роботі кафедри також зародилися і були 

успішно розвинені дослідження процесів хитавиці на основі застосування теорії 

марковських процесів. Ці дослідження дозволили розкрити недоступні в той 

час механізми нелінійних взаємодій судна, що містить рідкі вантажі, з 

поривчастим вітром і нерегулярним хвилюванням.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

д.т.н. професор Ю.В. Ремез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

д.т.н. професор Л.М. Дихта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

д.т.н. професор В.О. Нєкрасов 
 

Особливе значення Ю.В. Ремез надавав практичному застосуванню 

досліджень хитавиці з метою вдосконалення морехідності суден, як за 

допомогою консультацій класифікаційних товариств, так і в результаті 

впровадження на суднах запропонованих ним штормових діаграм. Таке ж 

ставлення д.т.н. Ю.В. Ремез виявляв до розвитку лабораторної бази наукової 

школи - модернізації дослідового басейну, і постановці унікальних досліджень 

в ньому. За ініціативи д.т.н. Ю.В. Ремеза басейн подовжено до 33 м, 

дообладнано буксировальною системою з несамохідним візком для 

дослідження ходовості катерів, суден і яхт. З метою формування залежностей 

для визначення буксирувального опору і сил дрейфу гоночних яхт була 

створена спеціальна серія моделей таких яхт і вперше в дослідному басейні 

к.т.н. Л.В. Забурдаев здійснив випробування серії моделей. 
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Д.т.н. Ю.В. Ремез опублікував 80 наукових праць, серед яких дві книги, 

двічі був удостоєний звання лауреата премії імені академіка О.М. Крилова 

Науково-Технічного товариства суднобудівної промисловості (1967, 1982), 

підготував 13 кандидатів технічних наук, двоє з яких (Л.М. Дихта і В.О 

Нєкрасов), ставши докторами наук, продовжили роботу школи. 

Науково-дослідна робота по розробці теорії глибоководної якірної 

стоянки суден в умовах шторму, що виконана науковою школою під 

керівництвом д.т.н. Ю.В. Ремеза, послужила основою для розробки ЦКБ 

"Прогрес" відповідного союзного стандарту. Згодом основоположні теоретичні 

дослідження цього напрямку привели до захисту к.т.н. Л.М. Дихтою 

докторської дисертації на тему "Динаміка якірних систем суден і морських 

інженерних споруд" (1991). Д.т.н. Л.М. Дихтою опубліковано понад 85 

наукових статей за напрямками роботи наукової школи, підготовлено 4 

кандидати технічних наук. 

Дослідження морехідності суден в умовах інтенсивних вітро-хвильових 

впливів, що виконані к.т.н. В. А. Некрасовим на основі використання методів 

кінетичних рівнянь і статистичних моментів, привели до побудови теорії 

нелокальної стійкості суден, яка була доповнена методом визначення 

показників їх надійності в сильний шторм (1978). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Області нелокальної стійкості судна та параметрів вітро-хвильових режимів, 

що їм витримуються в положенні лагом до бурі й хвилювання 
 

Подальше залучення ідей технічної стійкості до дослідження 

морехідності при збуреннях меншої інтенсивності сприяло побудові 

узагальненої теорії морехідності суден, що визначає рівень їх надійності в 

різних районах експлуатації (1985). Ці роботи, були завершені захистом 

докторської дисертації на тему "Динамічна стійкість корабля при дії вітру і 

хвилювання" (1990). Цей новий науковий напрям досліджень з’явився 

результативним. З його допомогою було розроблено ряд Методик визначення 

нелокальної і технічної стійкості та відповідної надійності кораблів, великих і 

малих суден, які були впроваджені в Головному управлінні кораблебудування 

СРСР (1984), в класифікаційних товариствах Російський річковий регістр 

(1988) та Регистр судноплавства України (2004), отримано пояснення механізму 

перекидання судна при так званому "входженні в низько-частотний резонанс" в 

умовах руху судна на попутному нерегулярному хвилюванні (1997) і механізм 
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несподіваного удару об воду та гибелі екраноплана при польоті над 

схвильованою поверхнею моря (2013). Розвинену роботами цього напрямку 

нелінійну стохастичну теорію хитавиці і стійкості суден при русі на хвилюванні 

використано при виконанні досліджень по взаємодії в умовах шторму кораблів 

берегової охорони з суднами-порушниками в рамках ДБ НДР "Розробка методу 

визначення головних розмірень і характеристик кораблів берегової охорони для 

захисту морських кордонів держави" (2017). 

В результате співпраці з проектнім бюро української корпорації Transship 

по дослідженню льодової міцності та льодової ходовості ескортних буксирів 

д.т.н. В.О. Некрасовим було показано, що льодові буксири цієї корпорації при 

водотоннажності ~1650 тон мало чим відрізняються від льодоходів з 

водотоннажністю ~14000 тон, а тандемне выкористання пари таких буксирів 

забезпечує створення в льодовому полі з товщиною льоду до 1,5 м каналу 

шириною ~50 м, по якому може бути проведено караван сучасних 

великотоннажних суден. В результаті цих робіт НУК занесено до списку 

організацій, які можуть виконувати практичні розрахунки льодової міцності та 

льодової ходовості суден. 

З початку 2000-х років роботи по вдосконаленню експериментальної бази 

наукової школи були продовжені під керівництвом д.т.н. В.А. Некрасова. 33-х 

метровий дослідовий басейн пройшов нову повну модернізацію. Для його 

буксирувальної системи встановлено нове сучасне силове обладнання, введено 

в дію автоматизовану систему управління експериментом і обробкою 

експериментальних даних. В результаті дослідовий басейн став виконувати по 

2-3 госпдоговірних робіт в рік з досліджень ходовості та керованості суден. 

Серед цих робіт дев’ять були замовленнями по ескортним буксирам 

проектними організаціями: ЧСЗ, Українська суднобудівна компанія, Transship, 

Пелла Дизайн, Чорноморсуднопроект, Морське інженерне бюро, та значна 

кількість робіт по проектам ДП Дослідницько-проектного центру 

кораблебудування, серед яких проекти “Гюрза”, “Бріз-40”, “Лань” та інші. Було 

також виконано експериментальне обґрунтування типів кораблів берегової 

охорони, що відповідно до запропонованою д.т.н. В.О. Некрасовим схемою 

двох ешелонного захисту потрібні для охорони морських кордонів України.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катер з вільно вентильованим зареданим простором для охороні територіального 

моря (швидкість 44 вузла) та корабель для захисту спеціальної морської економічної зони 

(30 вузлів) на випробуваннях в басейні 
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В результаті систематизації виконаних експериментальних робіт з 

ходовості та керованості ескортних буксирів д.т.н. В.О. Нєкрасовим, к.т.н. О.В. 

Бондаренко та О.П. Ястребою (2016) було створено і Класифікаційнім 

товариством судноплавства затверджено Методику визначення ескортного 

класу проекту буксира без проведення натурних випробувань. 

За напрямом вдосконалення експериментальної бази науковою школою 

розроблено спеціальне експериментальне обладнання теорії корабля - 2-х 

метровий малий дослідовий басейн, отриманий патент на нього і 6 комплектів 

басейну експортовано до університетів Росії, Ірану і Китаю. За зразком 

модернізації 33-х метрового дослідового басейну, було спроектовано, 

виготовлено і встановлено аналогічну буксирувальну систему в 25-ти 

метровому дослідному басейні університету імені Малек Аштара, Іран (2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс малих дослідових басейнів, 

розробленийнауковою школою морехідності 

суден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буксирувальна система, яку поставлено 

басейну університету імені Малек 

Аштара 

 

Наукова школа морехідності підтримує наукові зв'язки з університетами 

Китаю (Харбінський інженерний та Янцузський університети), Ірану 

(університети імені Амір Кабіра та Малек Аштара) і Польщі (Гданьска 

політехніка). Тематикою виконаних спільних досліджень є нелінійна теорія 

хитавиці і стійкості суден, теорія заспокоювачів хитавиці, гідробіоніка, 

ходовість і морехідність суден та екранопланів. В.О. Нєкрасов входить до 

складу редакційної колегії відомого наукового журналу “Polish Maritime 

Research” (PMR). 

В результаті виконаних наукових робіт д.т.н. В.О. Некрасов удостоєний 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2011) і звання Заслужений 

діяч науки і техніки України (2019). Його творчий доробок складає 109 

наукових робіт за напрямками наукової школи, серед яких дві монографії (1978, 

2011). Основні наукові результати цих робіт також опубліковані в PMR 

(SCOPUS). В наукової школі ”Морехідність суден” її керівником - д.т.н. В.О. 

Нєкрасовим, підготовлено 5 кандидатів технічних наук. Його колишній 

аспірант, нині д.т.н. професор С.Б. Приходько, є засновником нової наукової 

школи “Ідентифікація нелінійних стохастичних диференціальних систем”, яка 

продовжує традиції школи морехідності суден. 
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НАУКОВА ШКОЛА  

«ПАЯННЯ ТА ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ У ВАКУУМІ» 
 

Засновником школи «Паяння і зварювання тиском у вакуумі» був перший 

завідувач кафедри зварювального виробництва доц. Сафонов Олександр 

Іванович з великими організаційними здібностями та виробничим досвідом. 

Завдяки йому на п’ятому курсі кожний студент нової кафедри займався 

науковою роботою і мав свою тему. 

 
доцент Сафонов Олександр Іванович 

 
Уже перші госпрозрахункові роботи кафедри запроваджувались у 

виробництво. Надалі за традицією на кафедрі не було жодної роботи, яка не 

реалізовувалась на підприємствах, а держбюджетні теми виконувались за 

важливою тематикою відповідно Постанов уряду. За напрямком вакуумного 

зварювання в газотурбобудуванні перші дипломні роботи у 1961 р. захистили 

студенти Котельніков Д.І. і Квасницький В.Ф., а на початку 60-х років було 

створено першу вакуумну установку УДСВ-ДТ (установка дифузійного 

зварювання у вакуумі деталей турбін) для виготовлення охолоджуваних 

соплових лопаток на Південному турбінному заводі «Зоря». 

Рік заснування наукової школи «Паяння та зварювання тиском у вакуумі» 

(ПЗТВ) – 1965, коли були визначені теми кандидатських дисертацій її 

випускників. 

Послідовником керівника наукової школи в 1980 р. став завідувач 

кафедри зварювального виробництва Квасницький Вячеслав Федорович, докт. 

техн. наук, професор, заслужений працівник освіти України, Лауреат премії 

Ради Міністрів СРСР 1991 р., Лауреат Державної премії України в галузі науки 

і техніки 2011 р., обраний дійсним членом Королівського інституту 

кораблебудування Англії (RINA) та Інституту морської техніки, науки і 

технологій (IMar EST) Великобританії та академіком ряда громадських 

академій наук України. 
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професор Квасницький Вячеслав Федорович 

 

Кафедра зварювального виробництва НУК почала дослідження і 

впровадження мало відомих вакуумних технологій зварювання і паяння з 

моменту її заснування на підприємстві «Зоря» і СПБ «Машпроект». За 

Постановою РМ СРСР від 18.06.1991 р. премію отримали також випускники 

кафедри Ніколаєнко В.П. і Ємельянов В.М. 

За матеріалами досліджень наукової школи ПЗТВ захищено 16 

кандидатських дисертацій.  

Слід відзначити, що після захисту докторської дисертації Котельніков Д.І. 

створив за місцем роботи (Національний університет «Чернігівська 

політехніка») свою наукову школу з дифузійного зварювання в тліючому 

розряді, а Квасницький В.В. очолює в Національному технічному університеті 

«КПІ» наукову школу «Фізико-хімічні і термодеформаційні основи зварювання 

та споріднених процесів», засновником якої був академік Є.О. Патон. 

Метою створення наукової школи ПЗТВ була розробка способів, 

обладнання і технологій зварювання та паяння у вакуумі жароміцних нікелевих 

сплавів морських газових турбін, які на відміну від авіаційних, працюють в 

умовах високотемпературної сольової корозії. Тому їх сплави за хімічним 

складом і властивостями відрізняються від авіаційних, але спільним для них є 

відсутність здатності до зварювання плавленням.  

Оскільки суднове газотурбобудування активно розвивалось і щорічно на 

підприємства надходили по декілька марок нових жароміцних ливарних 

нікелевих сплавів, композиційних та неметалічних матеріалів, то для їх 

з’єднання необхідно було створювати нові технології, підвищити 

експлуатаційні властивості,  способи контролю якості з’єднань та розв’язати 

проблему залишкових напружень при сполученні різнорідних матеріалів, 

особливо в умовах термоциклування. Для цього було створено галузеву 

лабораторію Міністерства суднобудівної промисловості за рахунок штатів і 

лімітів ЦНДІКМ «Прометей», науковим керівником якої призначено 

Квасницького В.Ф.. В штаті кафедри і лабораторій було більше 50 осіб. 
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Поступово дослідження вийшли за межі суднобудування і кафедра 

зварювального виробництва отримала фінансування на дослідення, 

виготовлення обладнання і виробництво промислових МГД-пристроїв від 

Міністерства загального машинобудування. В 1981 р. було розроблено і 

введено в експлуатацію в університеті надвисоковакуумний універсальний 

комплекс дифузійного зварювання, паяння та іонно-плазмового напилення для 

НВО «Енергія». Установка ВВУ-1Д не мала аналогів у світі і надалі отримала 

статус Національного надбання України (2006 р.) 

До найбільш вагомих досягнень наукової школи ПЗТВ можна віднести: 

– термодинамічний аналіз процесів і захисних середовищ при зварюванні, 

паянні, наплавленні жароміцних сплавів, високоплавких металів, металів з 

неметалами; 

– фізико-хімічні і термодеформаційні основи зварювання і паяння жароміцних 

нікелевих сплавів суднового газотурбобудування; 

– встановлені закономірності пластичних деформацій при дифузійному 

зварюванні і паянні з керованим напружено-деформованим станом;  

– встановлені закономірності механіки з’єднань при дифузійному зварюванні і 

панні різнорідних матеріалів в умовах пружності, миттєвої пластичності та 

повзучості; 

– закономірності формування будови і властивостей з’єднань при дифузійному 

зварюванні і панні залежно від хімічного складу і властивостей основного 

металу та проміжного прошарку, способи легування з’єднуваних поверхонь 

шляхом обробки високострумовим електронним променем або компресійним 

плазмовим потоком (виконано за міжнародними грантами). 

Розробки наукової школи забезпечили створення промислових вакуумних 

технологій зварювання і паяння технологічних матеріалів, унікального 

обладнання, енергетичного устаткування різного призначення, 

магнітогідродинамічних пристроїв космічної техніки, які не мають аналогів у 

вітчизняній та світовій практиці. 

Діяльність наукової школи здійснюється у рамках НДІ «Паяння і 

зварювання тиском у вакуумі», в роботі якої приймають участь магістранти, 

аспіранти і докторанти. На базі НКК регулярно проводиться наукові 

конференції, студенти приймають участь в конкурсах наукових робіт, доцент 

Лабарткава О.В. в 2013 р. отримав премію Президента України для молодих 

вчених. Члени наукової школи відзначені нагрудними знаками, Грамотами 

МОН України та інших рівнів. 

Наукові результати діяльності школи ПЗТВ широко відомі в Україні та за 

кордоном. Вони висвітлені в більш ніж 500 наукових публікаціях, видано 

більше  20 підручників і навчальних посібників, більше 10 монографій, 

довідників, енциклопедію «Машинобудування» українською, російською та 

англійською мовами. Наприклад, лише за останні 5 років видано 4 підручники 

для студентів ВНЗ і 3 монографії. Фінансування досліджень виконувались за 

рахунок державного бюджету, за грантами та госпдоговорами. Матеріальна 

база цілком достатня для успішної  роботи наукової школи. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Наукова школа "Перспективні енергетичні технології" буза заснована у 

1982 році. Засновниками стали д-р техн. наук, проф. Тимошевский Б.Г та д-р 

техн. наук, проф. Ткач М.Р.  

  
Д-р техн. наук, професор  

Тимошевський Б.Г. 

Д-р техн. наук, професор  

Ткач М.Р. 
 

Головними завданнями школи були фундаментальні та прикладні 

розробки спрямовані на наступне: 

1. Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у двигунах 

енергетичних та технологічних установок.  

2. Глибока утилізація низькопотенційного тепла на базі термохімічних 

циклів, металогідридної та водневої технологій.  

3. Підвищення надійності двигунів та установок. 

В роботі наукової школи приймають активну участь два доктори наук, 

дев'ять кандидатів наук, три аспіранти та декілька магістрів та студентів. 

Експериментальні дослідження та вдосконалення теплових двигунів та їх 

елементів виконуються на сучасному обладнання з використанням новітньої 

вимірювальної апаратури та комп’ютерним керуванням та обробкою 

результатів, серед яких наступні: 

1. Експериментальна установка на базі суднового дизель-генератора 

6ЧН12/14, на якої виконується комплекс робіт спрямований на підвищення 

паливної ефективності, використання альтернативних палив, включаючи 

водень та синтетичні гази, та вдосконалення апаратів та агрегатів ДВЗ (рис.1.). 

2. Експериментальна установка на базі газотурбінного двигуна  АИ-8, на 

якої виконується комплекс робіт спрямований на використання альтернативних 

палив, включаючи водень (рис.2.). 
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3. Експериментальна установка для досліджень робочих процесів в 

енергетичних установках на базі поршневих ДВЗ із примусовим запалюванням, 

працюючих на етанолі з добавками синтез-газу при використанні термохімічної 

утилізації теплоти відпрацьованих газів. 

4. Експериментальний стенд для визначення сорбційних характеристик 

металогідридних матеріалів, що дозволяє проводити експериментальні 

дослідження робочого тіла та елементів металогідридної утилізаційної 

установки безперервної дії. 

5. Експериментальний стенд для дослідження основних параметрів 

робочого циклу та характеристик двигунів, що працюють на бензині з 

добавками синтез-газу. 

6. Стенд для визначення динамічних характеристик елементів 

газотурбінних двигунів методом спекл-інтеферометрії реального часу. 

7. Дослідно-промислова установка для виробництва альтернативних 

дизельних палив з полімерної сировини, підвищення якості таких палив та 

ефективності процесу переробки (рис.3.). 
 

   

Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. 
 

Найбільш важливими за останні роки були наступні результати: 

1. Комплекс математичних моделей та методів розрахунку енергетичних 

установок з поршневими двигунами та її підсистем утилізації тепла на базі 

термохімічних та воднево-металогідридних технологій, а також обґрунтована 

та доповнена експериментальними даними  модель згоряння вогдневовмісного 

палива у циліндрі ДВЗ, що значно підвищує точність розрахунків при 

проектуванні; 

2. Програмний пакет розрахунку параметрів та показників утилізаційних 

металогідридних установок безперервної дії відповідно до параметрів 

малообертових дизелів; 

3. Експериментальні зразки реактору термохімічної утилізації теплоти 

відпрацьованих газів та теплових двигунів та технологічних установок; 

4. Схемо-технічні рішення, які реалізують термохімічні та воднево-

металогідридні технології підвищення паливної ефективності та екологічності 

суднових енергетичних установок впроваджені та використовуються у 

проектних, науково-дослідних та конструкторських установах енергетичного 

машинобудування та суднобудування, в комунальній енергетиці, 

газотранспортній системі, підприємствах агропромислового комплексу та 

інших об’єктах автономного енергозабезпечення, у навчальних процесах вищих 

навчальних закладів. 
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5. Практичні рекомендації щодо налаштування паливної апаратури, 

способу сумішоутворення, фаз газорозподілу, які дозволяють конвертувати 

існуючі та проектувати нові ДВЗ із метою ефективного використання синтез-

газу;  

6. Практичні рекомендації щодо вибору раціональних параметрів роботи 

поршневих ДВЗ з термохімічною утилізацією теплоти відпрацьованих газів, які 

дозволяють конвертувати існуючі та проектувати нові установки, а також 

рекомендації щодо вибору металогідридів для утилізаційних металогідридних 

установок безперервної дії відповідно до параметрів малообертових дизелів. 

7. Технологія визначення параметрів резонансних коливань елементів 

ГТД в режимі реального часу.  

8. Розроблена методологія комп’ютерного проектування лопаткових 

елементів ГТД з урахуванням конструктивних та технологічних факторів.  

Результати досліджень, які були виконані в фахівцями наукової школи 

були впроваджено: 

- на Державному підприємстві "Виробниче об'єднання "Південний 

машинобудівний завод" імені О.М. Макарова" та Державному підприємстві 

"Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля при створенні 

спеціальної техніки;  

- на закритому акціонерному товаристві "Запорізький автомобілебудівний 

завод" при створенні новітніх систем холодного пуску автотракторної та 

спеціальної техніки в умовах холодного клімату; 

- на науково-виробничому підприємстві "Луганські акумулятори при 

створенні малогабаритних метало-гідридних акумуляторів ємністю 

2800…12000 мА×год; 

- на експериментальному виробництві Інституту Проблем 

Матеріалознавства НАНУ при виконанні замовлень на створення геліоводневих 

установок для виробництва водню в умовах відсутності енергоресурсів; 

- на Державнім підприємстві "Науково-виробничий комплекс 

газотурбобудування "Зоря-Машпроект" при проектуванні та створенні 

високонавантажених лопаток компресорів та турбін сучасних газотурбінних 

двигунів нового покоління; 

- науково-технічному Центрі "ВНДІХІМРОЕКТ" при створенні 

виробничих комплексів по переробці відходів термопластичних полімерів у 

альтернативні моторні палива; 

- Китай. 

Практичне використання отриманих останнім часом наукових результатів 

полягає в створенні дослідно-промислової сонячно-водневої установки 

продуктивністю 2000 м
3
 на добу водню для заправки транспортних засобів 

(рис.4-6.), дослідно-промислового зразка комплексу по переробці полімерних 

відходів у дизельне паливо продуктивністю 100 т палива на добу (рис.7-10). 
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Рис. 4 – Модуль сонячних 

панелей. 

Рис. 5 – Модуль водневого 

акумулятора-компресора. 

Рис. 6 – Модуль генерації 

водню та керування 

установкою. 
 

   
Рис. 7 – Реактор термо-

каталітичного крекінгу 

Рис. 8 – Блок теплообмінних 

апаратів. 
Рис. 9 – Блок ректифікації. 

 

 

За час існування наукової школи "Центр перспективних енергетичних 

технологій" виконано більш ніж 40 наукових розробок та проектів в тому числі 

три проекту за міжнародними грантами. За результатами досліджень отримано 

біля 100 патентів на винаходи та корисні моделі п’ять з яких впроваджено у 

виробництво. Надруковано у фахових виданнях більш 350 публікацій з 

напрямків досліджень, у тому разі, що реферуються міжнародною 

наукометричними базами Scopus та Web of Science. Зроблено біля 200 

доповідей на вітчизняних та закордонних конгресах і наукових конференціях. 

Результати досліджень узагальнено у 11 монографіях та 4 підручниках. 

Підготовлено 2 доктори наук та 9 кандидатів наук. Науковці школи 

"Перспективні енергетичні технології" отримали низку стипендій кабінету 

міністрів та Президента України, міжнародних грантів від країн Євросоюзу, 

США та Канади. 
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НАУКОВА ШКОЛА  

«ПЕРСПЕКТИВНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І НАПИЛЕНИХ 

ПОКРИТТІВ»  

 

Наукова школа склалась у 2010 році переважно із науково-педагогічних 

працівників кафедри Матеріалознавства і технології металів, хоча дослідження 

у цьому напрямку ведуться з 1987 року. Засновником наукової школи є доктор 

технічних наук, професор Дубовий Олександр Миколайович. Наукова школа 

охоплює спеціальності «Матеріалознавство», «Інжиніринг зварювання  та 

споріднених процесів» (частково). 

Головною науковою проблемою, над якою працює колектив наукової 

школи, є розробка наукових проблем формування нанорозмірних структурних 

елементів у функціональних матеріалах і напилених покриттях, розвиток 

технології нанесення  плазмових і електродугових покриттів. 

Одночасно наукова школа розв’язує наступні задачі: 

- підготовка наукових та інженерних кадрів у галузі  механічної інженерії; 
- дослідження процесів формування нанорозмірної субструктури 

передрекристалізаційною термічною обробкою  металевих виробів і 

напилених покриттів; 
- дослідження можливостей підвищення захисту елементів  суден для 

радіоактивних вантажів; 
- модернізація електродугового розпилювача щодо використання 

порошкових матеріалів; 
- проведення сумісних наукових досліджень з Університетом науки і 

технологій, Цзянсу (Китай) щодо розробки технологій  напилення 

теплозахисних плазмових покриттів товщиною до 5мм. 
Кількісний склад наукової школи 11 науковців, з них 2 доктори  

технологічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 2 аспіранти, 2 провідних 

фахівця. 

  

Підготовка магістерських дипломних 

робіту лабораторії рентгеноструктурного 

аналізу кафедри М і ТМ 

Сумісні дослідження субструктури покриттів 

на електронному мікроскопі у лабораторії 

Університету науки і технологій, Цзянсу 

(Китай) 
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У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти 

магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Композиційні та 

порошкові матеріали, покриття». 

До найбільш вагомих досягнень наукової школи можна віднести 

наступне: 

– створено теорію та розроблено технологічні процеси формування 

нанорозмірних елементів структури металів і сплавів, теплозахисної кераміки 

передрекристалізаційною термічною обробкою; 

– теоретично обґрунтовано та виготовлено удосконалений електродуговий 

розпилювач, що надає можливість використовувати порошковий матеріал; 

– розроблено та доведено до практичного використування технологічні  

основи електродугового і плазмового напилення покриттів з 

електроімпульсної дією на гетерофазний високотемпературний  струмінь, що 

дозволяє отримувати покриття з підвищеним комплексом фізико-механічних 

та експлуатаційних властивостей; 

– розроблено новий підхід до проектування елементів плавучих споруд, який 

пов’язує енергетичні параметри радіоактивних вантажів з геометричними 

параметрами блока і теплопровідністю кожного з шарів біологічного захисту. 

За результатами наукових досліджень успішно захищено  2 докторських 

дисертації та 4 кандидатських дисертацій.  Опубліковано 1  монографія, більш 

300 наукових публікацій у періодичних наукових виданнях. Випущено 4 

підручника із них 1 англійською мовою. 

До найбільш вагомих практичних досягнень  наукової школи можна 

визнати  впровадження у виробництво теплозахисних  плазмових покриттів на 

лопатки суднових газових турбін та створення напівпромислової установки для 

напилення покриттів у динамічному вакуумі. 

Діяльність наукової школи здійснюється у рамках структурного 

підрозділу науково-дослідної частини НУК. 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи  відомі на 

Україні. Члени колективу наукової школи стали лауреатами премії Президента 

України для молодих вчених, переможцями обласного конкурсу робіт молодих 

учених Миколаївської області у номінації «Технічні науки», стипендіатами 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Також колектив 

відзначено Почесними грамотами від всеукраїнських молодіжних громадських 

організацій, Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, 

Голови облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ПІДВОДНА ТЕХНІКА» 

 

Започаткування 

Засновниками наукової школи були ректор Миколаївського 

кораблебудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова, доктор технічних 

наук, професор Александров Михайло Миколайович та кандидат технічних 

наук, доцент Вашедченко Альвіан Миколайович. 

Рік заснування наукової школи – 1988, коли було організовано 

«Відділення підводної техніки» науково-дослідної частини інституту. Його 

першим керівником був проф. Александров М.М. 

Засновники наукової школи «Підводна техніка» 

  
Професор Александров 

Михайло Миколайович 

Доцент Вашедченко 

Альвіан Миколайович 

Під їх науковим та організаційним керівництвом було закладено основні 

наукові напрямки досліджень у галузі морської робототехніки та побудовано 

низку унікальних ненаселених підводних апаратів – «Акватор», «Скарус-1», 

«Дельта», «Adeline». 

Перші підводні апарати наукової школи «Підводна техніка» (1988-1993 рр.) 

 «Акватор» 
 

«Скарус-1» 

 
«Дельта» « Adeline» 

 

Становленню та успішному розвитку наукової школи сприяли видатні 

науковці Миколаївського інституту кораблебудування імені С. Й. Макарова, 

професори Боград В.М., Бугаєнко Б.А., Квасницький В.Ф., Магула В.Е., 

Сліжевський М.Б., Романовський Г.Ф. 

Сьогодення 
З 1993 року і по теперішній час очолює наукову школу доктор технічних 

наук, професор Блінцов Володимир Степанович, проректор з наукової роботи 
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НУК. Діяльність наукової школи здійснюється в рамках двох структурних 

підрозділів науково-дослідної частини НУК: 

- науково-дослідного інституту підводної техніки (керівник – д.т.н., проф. 

Блінцов В.С.); 

- морської лабораторії «Дельта» (керівник – д.т.н., проф. Блінцов О.В.). 

  
Керівник наукової школи, директор 

НДІ підводної техніки, професор 

Блінцов Володимир Степанович 

Керівник морської  

лабораторії «Дельта», професор 

Блінцов Олександр Володимирович 

 

Наукова школа розвиває проблемні питання проектування, побудови та 

застосування засобів підводної робототехніки в рамках спеціальностей 

«Суднобудування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 

«Управління проектами та програмами». 

Головною науковою проблемою, над якою працює наукова школа, є 

розвиток теоретичних основ проектування та експлуатації засобів підводної 

робототехніки. 

Одночасно наукова школа розв’язує наступні задачі:  

– підготовка наукових та інженерних кадрів у галузі підводної 

робототехніки; 

– проектування та будівництво підводних апаратів-роботів; 

– морська експедиційна діяльність із застосуванням спроектованих та 

побудованих підводних апаратів-роботів. 

Кількісний склад наукової школи: 20 науковців, з них 2 доктори 

технічних наук, 8 кандидатів технічних наук, 2 аспіранти, 7 викладачів та 1 

науковий співробітник НДЧ. 

До роботи наукової школи постійно залучаються студенти магістратури, 

які навчаються за освітньою програмою «Морська робототехніка». 

До найбільш вагомих теоретичних досягнень наукової школи можна 

віднести: 

- створення теорії проектування підводних апаратів-роботів на засадах 

системного підходу; 

- розвиток теорії автоматичного керування рухом підводних комплексів з 

гнучкими зв’язками, зокрема, в умовах невизначеності власних параметрів та 

зовнішніх збурень; 
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- розвиток теоретичних основ управління проектами створення та 

застосування підводних апаратів-роботів; 

- створення нових та розвиток існуючих роботизованих технологій 

виконання підводних пошукових, аварійно-рятувальних, науково-дослідних, 

природоохоронних та спеціальних робіт. 

За результатами наукових досліджень успішно захищено одну докторську 

та 20 кандидатських дисертацій, у тому числі – 5 дисертацій іноземними 

громадянами. Результати досліджень опубліковано у 15 наукових монографіях 

та навчальних посібниках, у більш ніж 500 наукових публікаціях у періодичних 

наукових виданнях. 

Починаючи з 2009 року наукова школа започаткувала Всеукраїнську 

науково-технічну конференцію з міжнародною участю «Підводна техніка і 

технологія», яка щорічно проводиться на базі НУК ім. адм. Макарова. 

До найбільш вагомих практичних досягнень наукової школи можна 

віднести: 

- проектування, будівництво, морські натурні випробування та передачу 

вітчизняним та зарубіжним замовникам більше 30 зразків підводної техніки; з 

них два підводні апарати наказом Міністра оборони України поставлені на 

озброєння ВМС ЗС України; 

- організацію і проведення більше 20 морських та річкових роботизованих 

експедицій з пошуку та обстеження підводних потенційно небезпечних об’єктів 

та затонулих суден, у тому числі у зоні АТО (сектор «М»).  

Найбільш затребувані підводні апарати сьогодення виробництва НУК 

    
«The North Star» «Інспектор», «Софокл» «Гідрограф» «ВСПН» 

Типові затонулі об’єкти, виявлені та обстежені членами наукової школи 

    
Авіаційна проти-

човнова ракета 

Снаряди у трюмі 

затонулого корабля 

Палубна гармата 

затонулого судна 

Боєприпаси на 

морському дні 

    
Бойова галера часів Візантійської імперії  Підйом артефакту з судна, яке затонуло у IХ 

сторіччі 
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Значні обсяги виробничих робіт, пов’язаних з виготовленням складних 

вузлів та систем підводних апаратів, виконуються науково-виробничим 

відділенням НУК (керівник – Савенко М.О.), та кафедрою проектування та 

виробництва конструкцій із композиційних матеріалів (зав. кафедри – доцент 

Бурдун Є.Т.). 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи широко 

відомі в Україні та за кордоном.  

Члени колективу наукової школи відзначені Державною премією України 

в галузі науки і техніки, відзнаками Президента України та Кабінету Міністрів 

України, відзнаками Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, 

Товариства польських електриків, громадських спілок та організацій України. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ПЛАЗМОХІМІЧНА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ 

ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ» 
 

Засновниками наукової школи є: 

- Романовський Георгій Федорович, д-р техн. наук, професор, академік 

академії наук суднобудування України, академік академії інженерних наук 

України, академік академії наук вищої школи України, Заслужений діяч науки і 

техніки України, дійсний член Королівського інституту кораблебудування та 

інституту морських інженерів Великобританії, почесний доктор Королівської 

академії докторів Іспанії, почесний громадянин міста Миколаєва;  

- Сербін Сергій Іванович, д-р техн. наук, професор, академік Академії наук 

суднобудування України, академік Міжнародної академії морських наук та 

інновацій, член-кореспондент академії інженерних наук України, член 

Міжнародного інституту горіння (США). 

Рік заснування наукової школи – 1984, коли було організовано 

лабораторію “Підготовки і спалювання палив” на кафедрі “Парових і газових 

турбін” Миколаївського кораблебудівного інституту.  

 

  
Професор Романовський Г.Ф. Професор Сербін С.І. 

 

Науковою школою закладено основні напрямки досліджень плазмохімічної 

активації горіння різних вуглеводневих палив (рідких та газоподібних) в 

судновій та стаціонарній енергетиці.     

В теперішній час наукова школа містить 12 науковців, з них 2 доктори 

технічних наук, 7 кандидатів технічних наук, інженер, завідувач лабораторії, 

аспірант. 

У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти 

магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Турбіни». 

Реалізовано нові науково обґрунтовані розробки в області суднової та 

стаціонарної енергетики, засновані на використанні систем плазмохімічного 

горіння для інтенсифікації робочих процесів паливоспалюючих пристроїв, які 

забезпечує вирішення цієї важливої проблеми ефективного й екологічно 

чистого використання енергоресурсів, раціонального споживання дорогих 

вуглеводневих палив і паливно-мастильних матеріалів. 
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Вперше в світовій практиці створено та впроваджено промислові зразки 

систем плазмового займання електродугового та імпульсного типів СПВ, 

СПВИ, а також плазмохімічної інтенсифікації СПХИ, які успішно 

експлуатуються в складі газотурбінних агрегатів, парових і водогрійних котлів 

та інших об'єктів. Рівень їх експлуатаційних показників відповідає найкращим 

світовим зразкам, а в деяких випадках і перевищує їх. 

Вирішення поставлених перед наукової школою науково-практичних 

проблем зажадало розв'язання наступних задач: 

– створення узагальненої тривимірної математичної моделі гідродинаміки 

двофазних турбулентних потоків у паливоспалюючих пристроях суднових та 

стаціонарних енергетичних установок з урахуванням плазмохімічного впливу 

на процеси горіння та перевірки її адекватності в практичних системах; 

– теоретичної й експериментальної перевірки гіпотези про 

багатофакторний вплив плазмохімічного горіння на показники ефективності 

суднових та стаціонарних енергетичних установок; 

– розробки конструктивних елементів і створення систем плазмохімічного 

горіння, що дозволяють поліпшити екологічні характеристики енергетичних 

установок, підвищити надійність їх експлуатації, зменшити енерговитрати; 

– одержання експериментальних характеристик суднових та стаціонарних 

камер згоряння і топкових пристроїв з системами плазмохімічного горіння, 

вибору раціональних геометричних і режимних параметрів плазмохімічних 

елементів;  

– дослідно-промислової та промислової перевірки ефективності 

розроблених систем у складі суднових газотурбінних двигунів, 

парогенераторів, двигунів внутрішнього згоряння, стаціонарних 

енергоустановок. 

Значення одержаних науковою школою результатів для практики.  

1. Розроблена теорія плазмохімічного горіння вуглеводневих палив 

дозволила створити надійні методи проектування й оптимізації 

паливоспалюючих пристроїв суднової та стаціонарної енергетики з 

урахуванням впливу низькотемпературної плазми на процеси поширення 

полум’я.  

2. Отримані теоретичні та експериментальні характеристики елементів 

систем плазмохімічного горіння застосовуються при розробці дослідних і 

дослідно-промислових зразків систем інтенсифікації й обґрунтуванні 

раціональних областей їх практичного використання.  

3. Запропоновані способи, конструктивні схеми і технічні рішення лягли в 

основу створення високоефективних плазмохімічних реакторів, плазмово-

паливних форсунок, генераторів водневмісного газу для суднових і 

стаціонарних газотурбінних двигунів, парогенераторів, двигунів внутрішнього 

згоряння. 

4. Промислові зразки систем плазмового займання електродугового та 

імпульсного типів, успішно експлуатуються в складі більш шестисот 

газотурбінних агрегатів та дванадцяти парових і водогрійних котлів  
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Плазмохімічний реактор Плазмохімічний генератор водневомісного 

газу 

 
 

Плазмохімічна форсунка аераційного типу Плазмовий запалювач 

 

Плазмохімічні елементи, розроблені науковою школою  

 

За результатами наукових досліджень успішно захищено 2 докторських та 

15 кандидатських дисертацій. Результати досліджень опубліковано у 20 

наукових монографіях та навчальних посібниках, у більш ніж 600 наукових 

публікаціях у періодичних наукових виданнях, отримано більше 40 авторських 

свідоцтв та патентів.   

Діяльність наукової школи здійснюється у рамках Науково-дослідного 

інституту енергетики та машинобудування (керівник – проф. Сербін С.І) 

Машинобудівного навчально-наукового інституту та науково-дослідної 

частини Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова.  

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи  широко відомі 

в Україні та за кордоном. Члени колективу наукової школи  відзначені 

Державною премією України в галузі науки і техніки, відзнаками Президента 

України та Кабінету Міністрів України. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» 
 

Наукова школа в її нинішньому найменуванні: «Прикладні проблеми 

розвитку регіональної енергетики» була заснована під науковим керівництвом 

Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора 

Левенберга В.Д. у 80-х роках минулого століття. Серед науковців школи 

доктори технічних наук, професори Борисенко В.Д.,Ткач М.Р., Харитонов 

Ю.М., а також кандидати технічних наук, доценти Спектр О.Л, Шулежко С.В, 

Котов А.В., Тимофєєв В.І., Трушляков Є.І., Романовська Н.Г., Потлайчук В.М. 

Основними напрямками наукових досліджень школи на той час були 

дослідження з питань вдосконалення маловитратних турбін  та створення 

автономних джерел енергії.  

Починаючи з  1998 року  наукову школу очолює д-р техн. наук, професор 

Харитонов Ю.М., а основними напрямками наукових досліджень 

становляться прикладні проблеми 

регіональної  енергетики, управління 

інфраструктурними проектами і 

програмами, системотехніка об’єктів 

портової інфраструктури, енергетичний 

менеджмент та інформаційне 

моделювання проектів. 

На теперішній час наукові 

дослідження школи виконуються на базі 

створеного в 1998 році Центру 

прикладних досліджень в енергетиці, 

співробітниками якого з моменту  його 

заснування по теперішній час були 

більш ніж 20 науковців, в тому числі, д-

р техн. наук, проф. Ткач М.Р. канд. 

техн. наук, доц.: Тимофєєв В.І., 

Макарова Л.М., Благодатний В.В., 

наукові співробітники: Голеншин 

В.В., Харитонов М.Ю., Бойчук В.В., Магазінський Л.А.,Подаєнко М.Ю., 

Мозговий М.Г., Луканов М.І., Торубара В.В, Лебедєва І.Ю., Єлгіна О.В. Над 

дисертаціями з наукових напрямків школи працюють канд. техн. наук, доц. 

Чернова Л.С., здобувачі: Голеншин В.В., Подаєнко М.Ю., Афанасьєв О.В., 

Котов І.С.,Фоменко Г.В. 

З 1998 року науковою школою було виконано більш ніж 50 науково-

дослідних робіт з питань вдосконалення енергетичної ефективності 

муніципальних систем життєзабезпечення, управління проектами та 

програмами інфраструктурних проектів, серед яких слід відмітити наукові 

проекти за грантами IFC, Європейського союзу, компаній КНР. Створений 

Д-р техн. наук,проф.  

Харитонов Ю.М. під час 

стажування в КНР 
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науковий потенціал дозволив організаційно сформувати в рамках університету 

НДІ «Інфраструктурних проектів» (2018 р.). 

 

Вперше у вітчизняній практиці науковцями школи створені та 

впроваджені у промисловість зразки високотемпературних теплоакумулюючих 

систем, розроблені та впроваджені  методи і моделі управління проектами 

розвитку енергетичних систем. 

Науковий доробок школи становить більш ніж 500 наукових та науково-

методичних публікацій, патентів. 

Діяльність наукової школи під керівництвом д-ра техн. наук,проф. 

Харитонова Ю.М. стала підґрунтям для створення в університеті факультету 

морської інфраструктури (2013р.), а також відкриття єдиної в Україні 

спеціальності «Системотехніка об’єктів морської інфраструктури», а на 

регіональному рівні – спеціальності «Енергетичний менеджмент». 

Робота науковців школи відмічена нагородами: Лауреат Премії Верховної 

Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок: Харитонов 

М.Ю.(2009р.), Подаєнко М.Ю. (2016 р.); Почесна 

Грамота Кабінету міністрів України: Харитонов Ю.М. 

(2015р.); Нагрудний знак «За наукові та освітні 

досягнення»: Харитонов Ю.М. (2019р.); Відзнака 

Миколаївської обласної ради ІІ ступеня: Харитонов 

Ю.М. (2019р.); Диплом за перемогу в номінації 

«Енергоефективний науковий центр» ( м. Одеса, 

2016р.); Гран-Прі у номінації «Впровадження і 

розвиток енергоефективних технологій» (МВ  «Освіта 

та кар’єра», Київ, 2019р.). 

 

 

  

Старший науковий співробітник 

Голеншин В.В. під час проведення 

досліджень на судноремонтній базі  

Старший науковий співробітник 

Харитонов М.Ю. при проведенні 

досліджень в річковому порту 

Подаєнко М.Ю. - Лауреат  

Премії Верховної Ради 

України найталановитішим 

молодим ученим  
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НАУКОВА ШКОЛА «ПРОЕКТУВАННЯ СУДЕН» 

 
В результаті розвитку методології оптимізаційного проектування нових 

типів кораблів і суден завідувач кафедри проектування суден Миколаївського 

кораблебудівного інституту (1976-1986) к.т.н. А.М. Вашедченко створив 

наукову школу проектування суден і вніс вагомий особистий внесок у її 

розвиток. Їм опубліковано три монографії: "Автоматизоване проектування 

суден" (1985); «Початкове проектування підводної техніки" (2000); 

"Проектування бойових кораблів. КППС и глісері" (2001) і значна кількість 

навчальних посібників. Серед яких до створеної наукової школи мають 

відношення: "Методи оптімізації в суднобудуванні" (1978), "Теорія 

проектування суден. У трьох частинах" 1980), "Концепція економічного 

непотоплюваного накатного судна" (1989), "Науково-дослідні судна" (1995); 

"Деякі наближені розрахунки при проектуванні підводних суден" (1998) та 

інші. З цього напрямку к.т.н. А.М. Вашедченко підготовлено 7 кандидатів наук 

(у тому чіслі доктор технічних наук професор Далекосхідного державного 

технічного університету М.В. Войлошніков). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

к.т.н. професор А.М. Вашедченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

д.т.н. професор В.О. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

к.т.н. професор О.В. Бондаренко 

 

Наукові роботи школи в 1980-1990-х роках концентрувалися на 

використанні методів нелінійного програмування, в яких у якості обмежень 

оптимізаційних задач фігурували детерміновані нерівності місткості, 

плавучості, початкової остійності та непотоплюваності суден. Критерієм 

оптимальності являвся критерій мінімуму наведених витрат. Почала 

виконуватися оптимізація параметрів та характеристик суден в умовах 

фрахтового ринку (к.т.н. В.І. Голиков, 1982), для обліку похибок визначення 

компонентів маси судна та компонентів витрат при його експлуатації 

використовувалися імітаційні моделі генерації випадкових похибок, які 

обумовлюють точність визначення величини цільової функції (к.т.н. В.І. 

Голиков, к.т.н. О.І. Кротов, О.В. Бондаренко, 2001).  

В наступному десятилітті суттєвий вплив на розвиток наукової школи 

проектування оказала наукова школа морехідності суден. По-перше, увага була 

звернена на необхідність використання, поручь з показниками економічної 
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ефективності суден, показників їх надійності (д.т.н. В.О. Нєкрасов, 2001), що 

привело к необхідності введення концепції проектування суден на основі 

комплексної критеріальної оцінки їх ефективності і безпеки плавання (д.т.н. 

В.О Нєкрасов, Ю.Б. Богова, 2003). По-друге, показано, що імітаційні моделі 

треба використовувати не тільки для оцінок впливу випадкових похибок 

величин, що розглядаються, но і для побудови моделей функціонування, які 

описують операції функціонування суден, включати в ці моделі алгоритми 

теорії випадкових функцій, зокрема, теорії багатомірних марковських процесів. 

Крім того, було показано, що процес оптимізації суден потрібно будувати не 

тільки як процес перетворення випадкових значень параметрів функціонування 

в випадкові значення показників ефективності та надійності, а як перетворення 

функціональних операцій на основі побудови та розв’язку задач 

функціонування (д.т.н. В.О. Нєкрасов, Дам Суан Туан, 2003). По-трете, 

ретельне дослідження ринкових умов експлуатації суден привело до виводу, що 

використання у якості цільової функції оптимізації критерія мінімуму 

наведених витрат не сприяє збільшенню продуктивності комерційних суден. 

Таке збільшення може бути досягнуто лише при використанні критерію 

максимуму прибутку (д.т.н. В.О. Нєкрасов, Н.М. Микоша, 2006). . 

В даний час ця теорія проектування суден розвивається як самостійна 

наука. Основними цілями її є забезпечення ефективності експлуатації і безпеки 

плавання суден вже на ранніх стадіях проектування. Таки цілі можуть бути 

досягнені на основі ретельного аналізу основних функціональних операцій, 

здійснюваних судами, і обліку залежності результату операцій від рівня 

морехідних якостей суден, їх міцністних властивостей, роботи механізмів, 

систем, обладнання та екіпажів. Тому аналізу операцій, здійснюваних судном, 

передує створення моделей його технічних, навігаційних і економічних 

властивостей, а також формування додаткових моделей серед функціонування, 

що враховують властивості природних і соціальних середовищ існування судна. 

Випадковий характер явищ, які супроводжують функціональні операції судна в 

цих середовищах, змушує реалізовувати формування моделей функціонування 

в класі випадкових функцій. Подальше дослідження функціональних операцій - 

рішень задач функціонування судна - виконується за допомогою математичного 

або імітаційного моделювання процесів його експлуатації. Рівень технічної 

досконалості судна і корисності ефективного періоду його експлуатації 

здійснюється за критеріями технічної і економічної ефективності, в складі яких 

домінують такі показники ефективності як ймовірність виконання судном 

сукупності основних функціональних операцій і імовірнісні характеристики 

вартості його будівництва та експлуатації. Як правило, використовуються 

комбінації цих показників. Основною проблемою початкової стадії 

проектування судна продовжує бути проблема вибору його головних розмірів і 

характеристик для обраного призначення і умов експлуатації. Така проблема 

вирішується за допомогою оптимізаційних задач проектування, що 

використовують методи нелінійного програмування для пошуку в просторі 

головних розмірів судна екстремумів ймовірнісних характеристик зазначених 
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вище показників ефективності і надійності. Рішення проблеми виконується на 

стадії концептуального дослідницького проектування суден, в основу якого 

д.т.н. В.О. Нєкрасовим (2017) введені поняття продукт-орієнтованого та 

систем-орієнтованого напрямків проектування та в монографії "Conceptual 

Designing of Ships"(2019) надано узагальнений опис нового варіанту проблеми 

концептуального проектування суден.  

До основних наукових досягнень школи проектування суден слід 

віднести: 
- створення імітаційних моделей функціонування кораблів і суден; 

- розробку критеріїв ефективності та надійності функціонування кораблів і 

суден;  

- створення стохастичної теорії оптимізаційного концептуального 

проектування кораблів і суден; 

- розробку методів автоматизованого проектування кораблів і суден. 

Найбільш вагомими результатами роботи наукової школи за останні роки 

є: 

- побудова по замовленню порту “Південний” моделі функціонування 

буксирного флоту морського порту, розробка методу визначення необхідної 

кількості та міцності буксирів цього флоту (д.т.н. В.О. Нєкрасов, к.т.н. О.В. 

Бондаренко, 2015); 

- створення двох-ешелонної схеми захисту морського простору держави 

(д.т.н. В.О. Нєкрасов, 2016), розробка методу визначення головних розмірів та 

характеристик кораблів берегової охорони для захисту її морських кордонів, 

публікація монографії (д.т.н. В.О. Нєкрасов, к.т.н. О.В. Бондаренко, 2017); 

- створення по заказу Головного управління кораблебудування Військово-

Морських Сил України "Комплексної методики автоматизованого розрахунку 

вартості і термінів створення перспективних кораблів і суден визначеного класу 

для ВМС України при обмежених обсягах інформації" (д.т.н. В.О. Нєкрасов, 

2017); 

- розробка методології підвищення ефективності та безпеки річкової 

транспортної системи України (д.т.н. В.О. Нєкрасов, к.т.н. О.В. Бондаренко, 

2019); 

- розробка по замовленню УкрНДІ Морського флоту методики 

визначення буксирного забезпечення суден під час проходження каналів, 

підхідних каналів в/з морських портів, включаючи розробку критеріїв, що 

обмежують або забороняють захід у морські порти по гідрометеорологічним і 

навігаційним умовам (д.т.н. В.О. Нєкрасов, к.т.н. О.В. Бондаренко, О.П. 

Ястреба, 2019). 

За результатами діяльності наукової школи проектування суден створено 

та передано замовникам 28 методик вибору оптимальних головних елементів 

кораблів та суден різного призначення, опубліковано понад 600 наукових праць 

(у тому числі у зарубіжних виданнях – 8 (SCOPUS)), 11 наукових монографій та 

навчальних посібників. Керівником наукової школи проектування суден 

лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), 
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Заслуженим діячом науки і техніки України (2019), д.т.н. професором В.О. 

Некрасовим підготовлено 8 кандидатів технічних наук, його наступником, к.т.н. 

професором О.В. Бондаренко – 3. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА 

КОНСТРУКЦІЙ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
 

Ініціатором заснування наукової школи у Миколаївському 

кораблебудівному інституті ім. адмірала Макарова (МКІ) слід вважати 

кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри будівельної механіки 

корабля Архангородського Олександра Григоровича, який запропонував 

дипломникам – кораблебудівникам нетрадиційну тематику. А саме 

використовувати у суднових конструкціях досвід авіаторів – тришарові 

пластини та оболонки з металевими несучими шарами і легким тепло-звуко-

ізоляційним заповнювачем. Ці ідеї були вперше в МКІ апробовані в дипломних 

роботах 1955 р. Василя Гавриловича Попова і Олексія Олексійовича Антипова. 

У подальшому розвитку ці ідеї стали темами кандидатських дисертацій обох. 

Неоцінну допомогу на цьому етапі становлення наукової школи оказало 

шефство над роботами молодої кафедри опору матеріалів з боку академіка 

Георгія Степановича Писаренко (Інститут проблем міцності АН України). 

   
Доцент Ахрангородський 

Олександр Григорович 

Доцент Попов 

Василь Гаврилович 

Доцент Бурдун 

Євген Тимофійович 

 

Засновникам наукової школи слід вважати видатного  організатора та 

експериментатора В.Г. Попова, починаючи  з того моменту, коли в 1964 р. він 

очолив нову кафедру опору матеріалів. В роки його активної творчої діяльності 

(1966-1978рр.) було виконано комплекс розробок по удосконаленню 

конструкцій з використанням тришарових елементів для швидкісних суден на 

повітряної подушці, газовозів, суднових рубок, суднових газотурбінних 

установок. При цьому  дослідження по удосконаленню експлуатаційних 

властивостей конструкцій проводилося як експериментальними так і 

теоретичними методами. В.Г. Попов завжди виступав генератором ідей та 

організатором досліджень, а О.О. Антипов вдало опонував та шліфував ідеї. 

Під науковим керівництвом В.Г. Попова були підготовлені та захищені 

дисертації Віктором Григоровичем Лапіним (1969), Павлом Генріховичем 

Кржечковським (1972 р.), Євгеном Тимофійовичем Бурдуном (1976 р.), 

Мирославом Яковичем Морозовим (1977 р.), Станіславом Семеновичем 

Коробкою (1977 р.), Сергієм Віталійовичем Сусловим (1978р.), Вадимом 

Георгійовичем Лавренюком (1978р.) 



70 
 

З 1979 р. керівництво науковою школою продовжив к. т. н. доцент Бурдун 

Є.Т., завідувач кафедри опору матеріалів  (1979-1989р.р.) та згодом(з 1994 р) 

завідує кафедрою проектування та виробництва конструкцій із композиційних 

матеріалів. У 80-ті рокі народився та закріпився  новий напрям - проектування 

складів та структур легковагомих матеріалів плавучості, що працюють в 

екстремальних умовах Світового океану при дії високого тиску при статичних, 

циклічних, довгострокових навантаженнях в поєднанні з термічними та 

динамічними факторами. У ці роки наукова школа приймає участь в реалізації 

чисельних важливих державних оборонних проектів, таких як підводні апарати 

«Скарус-1», «Уран», донна станція та цілий ряд інших. 

За роки незалежності України науковою школою виконано 20 науково-

дослідних розробок. Сфера наукових інтересів школи поширилася. 

Розроблюється конструкція екраноплану із композиційних матеріалів, 

досліджується можливості застосування ортотропних тороїдальних міцних 

корпусів підводної техніки виконаних намоткою типу «Пірнаюче блюдце». 

Досліджуються можливості інтелектуальної конструкції анізотропної лопаті 

вітрогенератору і гвинта регулюючого шагу, створюється  вогнезахисне 

(інтумісцентне) покриття для захисту електричних мереж та обладнання  при 

пожежі на атомній електростанції, розробляється технології 3D друку виробів із 

композиційних матеріалів.  Згадані останні розробки виконуються у 

співробітництві з Китаєм. 

Деякі із розробок наукової школи 

Блоки плавучості апарату 

«Уран» 
Комплектація блоками 

плавучості апарату, що 

буксирується  

Ілюмінатор апарату 

«Уран» 

Легковагомий композиційний матеріал 

плавучості густиною 420 кг/м
3 
 з робочою 

глибиною 4200 м 

 

Випробування інтелектуальної конструкції 

лопаті вітрогенератора 
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Всього за роки існування наукової школи композитників в МКІ було 

підготовлено та захищено 19 кандидатських та  одна докторська дисертація 

(П.Г.Крежечковький,1988р.).  

Студенти наукової школи майже щорічно виборюють призові місця у 

Всеукраїнських  конкурсах наукових робіт та студентських олімпіадах зі 

спеціальності. 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи відомі в 

Україні і за кордоном. Колектив успішно співпрацює з Китаєм (Університет 

науки і технології, м. Джендзян). Окремі роботи відзначені нагородами: премія 

президента України (Юреско Т.А., 2013 р.), переможець конкурсу «Кращий 

товар року України (2006р.)» 
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НАУКОВА ШКОЛА 

«СУДНА З ДИНАМІЧНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПІДТРИМКИ» 
 

Засновником наукової школи був завідувач кафедри конструкції корпусу 

та суднових пристроїв МКІ, доктор технічних наук, професор Магула Валентин 

Еммануїлович. 

Рік заснування наукової школи – 1972, коли було організовано кафедру 

"Конструкції корпусу та суднових пристроїв" та почалася робота над науково-

дослідними госпрозрахунковими тема, пов'язаними з проектуванням та 

дослідженням роботи суден на повітряній подушці, керівником яких був проф. 

Магула В.Е. 

 
 

 

Професор Магула Валентин 

Еммануїлович 

Професор Зайцев 

Володимир Васильович 

Під його науковим та організаційним керівництвом було закладено основні 

наукові напрямки досліджень у галузі проєктування підіймальних комплексів 

суден з динамічними принципами підтримки 

Послідовником наукової школи з 2001 року є доктор технічних наук, 

професор Зайцев Володимир Васильович, завідувач кафедри морських 

технологій та океанотехніки. 

Головною науковою проблемою, над якою працює наукова школа, є 

розвиток теорії проєктування та експлуатації суден з динамічними принципами 

підтримки. 

Одночасно наукова школа розв’язує наступні задачі: 

- підготовка наукових та інженерних кадрів у галузі суден з динамічними 

принципами підтримки; 

- проектування та будівництво амфібійних суден на повітряній подушці; 

- проектування та будівництво криголамних платформ на повітряній 

подушці; 

- проектування підіймальних комплексів суден з динамічними принципами 

підтримки; 

- проектування гнучких огороджень суден на повітряній подушці. 

Кількісний склад наукової школи 6 науковців, з них 2 доктори технічних 

наук, 2 кандидати технічних наук, 1 аспірант, 2 викладача університету. 
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У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти 

магістратури, які навчаються за освітньою програмою "Суднові машини та 

механізми". 

До найбільш вагомих теоретичних досягнень наукової школи можна 

віднести: 

створення теорії проєктування суден на повітряній подушці; 

створення теорії проєктування гнучких огороджень суден на повітряній 

подушці як амфібійних, так і скегових; 

створення теорії автоматичного керування рухом суден на повітряній 

подушці; 

За результатами наукових досліджень успішно захищено 4 кандидатських 

дисертацій. 

Результати досліджень опубліковано у навчальних посібниках, у більш ніж 

300 наукових публікаціях у періодичних наукових виданнях Радянського 

Союзу, України, Болгарії, Німеччини, Китаю.  

До найбільш вагомих практичних досягнень наукової школи можна 

віднести: 

- проектування суден на повітряній подушці; 

- проектування підіймальних комплексів суден на повітряній подушці. 

Проєкти СПП, які розроблені в науковій школі "СДПП" 

Вантажне СППА Пасажирське СППА КППП 

  
 

 

Діяльність наукової школи здійснюється у рамках структурного підрозділу 

науково-дослідної частини НУК. 

Наукові та прикладні результати діяльності наукової школи  широко відомі 

в Україні та за кордоном. Члени колективу наукової школи відзначені 

відзнаками Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України. 
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НАУКОВА ШКОЛА «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ, 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АВТОНОМНИХ СИСТЕМАХ» 

 

Засновник школи: завідувач кафедри програмованої електроніки, 

електротехніки та телекомунікацій національного університету 

кораблебудування ім адм. Макарова, заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор Рябенький Володимир Михайлович. 

 
д.т.н., професор В.М. Рябенький 

 

Склад наукової школи 14 осіб, з низ 2 доктори наук, 6 кандидатів, 

аспіранти, магістри, студенти. 

Наукові дослідження, що проводяться в рамках роботи наукової школи 

забезпечуються наявністю 8 науково-учбово-дослідних лабораторій: 

«Енергетичної електроніки, електромагнітної сумісності та проблем керування 

в електроенергетиці», «Мікропроцесорної техніки та цифрової обробки 

сигналів», «Комп’ютерних систем та мереж», «Мобільного зв’язку та мереж 

нового покоління», «Програмного забезпечення телекомунікаційних мереж та 

інформаційних технологій», «Аналогової та функціональної електроніки», 

«Автоматизації схемотехнічного проектування», «Теорії електричних кіл та 

сигналів». Лабораторії оснащені на сучасному науковому рівні, в них є все 

необхідне обладнання для проведення наукових досліджень. Зокрема 

лабораторія  

«Енергетичної електроніки, електромагнітної сумісності та проблем 

керування в електроенергетиці» побудована на основі фізичної моделі суднової 

електростанції, що містить три генераторних агрегати, Лабораторія 

«Мікропроцесорної техніки та цифрової обробки сигналів» оснащена стендами, 

призначеними для дослідження систем керування, створених на базі 

програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) та сучасних 

мікроконтролерів. На базі стендів можлива розробка промислових 

автоматизованих систем, проектування пристроїв обробки сигналів. 

 Найбільш вагомі наукові досягнення результати: 
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– теоретично обґрунтовані принципи побудови інтелектуальних систем 

керування автономними електроенергетичними системами (АЕЕС), методи 

структурно-параметричної оптимізації мікропроцесорних засобів автоматизації 

електроенергетичних систем та створення найновітніших електронних та 

радіотехнічних систем; 

– розроблено методи оцінки і забезпечення електромагнітної сумісності в 

автономних електроенергетичних системах з напівпровідниковими 

перетворювачами електроенергії; 

– вдосконалено засоби підвищення якості електроенергії в автономних та 

суднових електроенергетичних системах, методи керування передачею, 

розподіленням, переробкою та споживанням електричної енергії; 

– розроблено методи та технічні засоби автоматизації процесів керування 

АЕЕС з дизель- та газодизель-генераторними агрегатами та технології 

покращення якості дистанційного керування в режимі реального часу 

об’єктами автономної електроенергетики, що полягає в підвищенні 

продуктивності мережі обробки інформації розподіленої автоматизованої 

системи керування АЕЕС шляхом реалізації оптимальних алгоритмів керування 

інформаційними потоками мережі обробки інформації розподілених систем 

керування електроенергетичними системами; – принципи використання 

інформаційних технологій в електроенергетиці, інтеграція інформаційних 

систем, технології розробки програмних комплексів для вирішення режимно-

технологічних завдань. 

Практична цінність результатів досліджень полягає у реалізації моделей, 

методів та засобів автоматизованого керування автономними та судновими 

електроенергетичними системами Результати, отримані науковою школою, 

впроваджено на підприємствах м. Миколаєва ПАТ «Український науково-

дослідний інститут технології суднобудування» та ТОВ «НВП Інтер Електро» 

та використовуються при проектуванні автоматизованих систем керування 

автономними, в тому числі й судновими електроенергетичними системами, при 

виробництві щитів керування та розподілення електроенергії. 

  
Головний розподільчий щит, 

спроектований  викладачами кафедри 

і виготовлений МП «ЕРА» 

Студенти 4-го курсу за стендом керування 

лабораторною автономною 

електростанцією 
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Масо-габаритні показники створеної продукції, а також вартість продукції 

на 30% нижча за вітчизняні та зарубіжні аналоги. Це обумовлено тим, що 

частина завдань, які виконуються розробленими системами, перенесені з 

апаратних засобів на програмні.  Засоби автоматизації створені з 

використанням мікропроцесорів, що дало можливість використовувати складні 

алгоритми керування, створити адаптивні системи, які оптимальним чином 

налаштовуються при роботі з різними генераторними агрегатами.  

Наукові результати освітлені в більш ніж 400 наукових публікацій в 

українських та зарубіжних журналах, серед яких 7 монографій, понад 40 

підручників та навчальних посібників, понад 100 патентів, підготовлено  20 

аспірантів та 1 доктор технічних наук. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ І 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК» 
 

Наукова школа сформувалася у 1995 році 

завдяки багаторічному науково-технічному 

співробітництву працівників кораблебудівного 

інституту, проектно-конструкторських і 

виробничих підприємств при розробці 

енергетичних установок. Значний об’єм науково-

дослідних робіт і створення науково-виробничих 

підприємств вимагав збільшення наукових 

співробітників. У зв’язку з цим доктору технічних 

наук, старшому науковому співробітнику Шевцову 

Анатолію Павловичу було запропоновано роботу 

за сумісництвом на Науково-Виробничому 

Підприємстві «Машпроект» і підготовку наукових 

кадрів. За згодою сторін поєднання виконання 

науково-дослідних роботи і підготовки науковців відбувалося в рамках 

наукової школи за напрямами: термо-газодинамика проточної частини 

газотурбінних двигунів, процеси  тепломасообміну в апаратах газо- і 

газопаротурбінних установок, екологічна безпека енергетичних установок.  

Завдяки результатам наукової школи для подальшого удосконалення 

процесу підготовки висококваліфікованих фахівців і проведення наукових 

досліджень спільним наказом Державного підприємства «Науково-виробничий 

комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Українського 

державного морського технічного університету імені адмірала Макарова №297 

від 28.05.2002 року в Центрі науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт «Машпроект» організовано філіал кафедри технічної теплофізики та 

суднових паровиробних установок. Завідувачем філіалом кафедри призначено 

начальника відділу утилізаційних котлів і теплообмінних апаратів Мовчана 

Сергія Миколайовича, а відповідальним за організацію навчального процесу 

засновника наукової школи доктора технічних наук, професора Шевцова А.П.  

3 2010 року представники школи залучені до роботи Комісії по 

промисловим газовим турбінам і електроприводу при відділенні фізико-

технічних проблем Національної академії наук України під керівництвом 

академіка Артема Артемовича Халатова, а її засновник є головою секції 

«Термогазодинаміки проточної частини, горіння палив, тепломасообмінних 

апаратів і процесів».  

Основні досягнення школи за напрямами наступні.  

З метою енерго- і ресурсозбереження енергетичних установок:  

- розроблено теоретичні засади загального методу аналізу 

газопаротурбінних установок з неізотермічними процесами утилізації теплоти і 

маси робочого тіла; 
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- визначено раціональні характеристики повітряних теплоутилізуючих 

турбінних установок для газотурбінних двигунів вітчизняного і закордонного 

виробництва; 

- обгрунтовано використання газопаротурбінних установок для морських 

об’єктів з неізотермічними процесами утилізації теплоти і маси робочого тіла; 

- виконано дослідну і промислову експлуатацію контактних 

газопаротурбінних установок в складі електровиробних і газоперекачувальних 

установок; 

- розроблено рекомендації по вдосконаленню показників сучасних 

контактних газопаротурбінних установок. 

З метою розробки високоінтенсивних технологій переносу теплоти і маси 

робочого тіла:  

- розроблено теоретичні засади методу інтенсифікації процесів в 

контактних і рекуперативних тепломасообмінних апаратах; 

- досліджено характеристики контактних тепломасообмінних апаратів з і 

без насадок; 

- досліджено характеристики рекуперативних теплообмінних апаратів з 

інтенсифікацією процесів в прикордонних шарах; 

- узагальнено результати експериментальних досліджень контактних і 

рекуперативних тепломасообмінних апаратів; 

- виконано дослідну і промислову експлуатацію контактних конденсаторів 

газопарової суміші і додаткових ступенів парогенерації в складі 

газопаротурбінних установок; 

- розроблено рекомендацій по вдосконаленню показників регенераторів 

газотурбінних установок транспортного і стаціонарного призначення.   

З метою зниження теплових і шкідливих викидів при експлуатації 

обладнання енергетичних установок: 

- розроблені теоретичні засади оцінок екологічного ризику та наслідків 

забруднення оточуючий середи при використанні газотурбінних установок, 

транспортного і стаціонарного призначення; 

- удосконалені градієнтні процеси і обладнання для створення нових 

екологічно безпечних газотурбінних установок;  

- розроблено і досліджено робочі процеси в газопаротурбінних установках 

для зниження теплових і шкідливих викидів при їх експлуатації. 

Практичне значення отриманих результатів підтверджують 

Впровадження при розробці контактних газопаротурбінних установок з 

контактними конденсаторами газопарової суміші і додатковими ступенями 

парогенерації континентального розташування; експлуатація дослідного зразка 

енергетичної установки потужністю 25 МВт, експлуатація промислового зразка 

газоперекачувальної установки 16 МВт (зображено на фотографії нижче) і 

робочий проект енергетичної установки 4 МВт. 

Впровадження при розробці систем впорскування енергетичної і 

екологічної водяної пари в газо- і газопаротурбінних установках. 
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Способи утилізації теплоти і маси робочого тіла в контактній газопаровій 

турбінній установці на морському об'єкті, що захищені патентами України на 

винахід. 

  
Технічні рішення, що залучені в програму ДК Укртрансгаз щодо 

модернізації газоперекачувальних агрегатів газокомпресорних станцій 

газотранспортної системи України. 

Модульні конструкції тепло- і тепломасообмінного обладнання для 

контактних газопарових турбінних установок на морських об'єктах,  повітряних 

теплоутилізуючих турбінних установок і газоперекачувальних агрегатів на 

газокомпресорних станціях. 

За результатами наукових досліджень успішно захищено одна докторська 

дисертація та п’ять кандидатських дисертацій; опубліковано три монографії, 

один підручник біля 300 наукових публікацій у періодичних наукових 

виданнях; отримано біля 20 авторських свідоцтв та 2 патенти України на 

винахід.  

За роки існування в складі наукової школи працювало 14 науковців в тому 

числі в теперішній час плідно працюють докторант Кузнецов В.В та аспіранти 

Борцов О.С. і Каримбердиїв Р.В.  

Діяльність наукової школи здійснюється у рамках структурного підрозділу 

науково-дослідної частини НУК під керівництвом завідувача кафедри 

системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова А.П. 

Шевцова. 
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НАУКОВА ШКОЛА «ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ/МЕХАНІЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

ТА ХОЛОДУ (ТРИГЕНЕРАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ)» 
 

Наукова школа склалася у 1981 році зі становленням наукового напряму 

досліджень з комбінованого виробництва електричної/механічної енергії, тепла 

та холоду в стаціонарній та судновій енергетиці, агропереробній галузі та 

промисловості.  

Засновник наукової школи – доктор технічних наук, професор, заслужений 

винахідник України, кавалер ордена "За заслуги" Радченко Микола Іванович.   

 
професор Радченко Микола Іванович 

 
Наукову школу складають: 2 доктори технічних наук, 14 кандидатів 

технічних наук, викладачі-здобувачі наукових ступенів, докторанти та 

аспіранти.   

Талановита молодь є потужним джерелом розвитку наукової школи. Серед 

вихідців наукової школи - 4 лауреати Премії Верховної Ради України  

найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік, 6 лауреатів Премії 

Президента України у 2017 та 2019 роках, ними отримано чотири гранти 

Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, троє 

- стипендіати Кабміну України.  

    
2017 
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2019 рік 

 
Загальні  напрями досліджень наукової школи: науково-технічні 

основи комбінованого виробництва енергії трансформацією скидної теплоти в 

холод: критерії ефективності та методологія визначення раціональних 

характеристик і параметрів установок на етапі проектування та за результатами 

моніторингу;  

науково-технічні основи тригенераційних установок з 

внутрішньоцикловою трансформацією скидної теплоти в холод комбінованого 

типу: ступінчастою та ступінчасто-каскадною термотрансформаторами 

комбінованого типу; 

концепція неповних фазових переходів в установках 

теплохолодопостачання енергетичного та технологічного призначення: 

ступінчастий фазовий перехід; рециркуляція з використанням апаратів 

струменевого типу; 

науково-технічні основи трансформації теплоти з фазовим переходом 

низькокиплячих робочих тіл: тепломасообмін та термодинамічні цикли; 

термотрансформатори комбінованого типу з використанням вторинних та 

нетрадиційних енергоресурсів в енергетиці (включно з комунальною), 

агропромисловому комплексі та на транспорті (залізничному, автомобільному, 

морському та річному). 

Впровадження термотрансформаторів струменевого та комбінованого 

типів здійснено на: молокозаводах і комбінатах дитячого харчування (Одеський 

№ 1, Волковиський, Біларусь, Вільянді, Естонія), хімкомбінатах "Азот", 

"Склопластика" (м. Сєверодонецьк), Лісода (Лисичанськ), "Зоря" (м. Рубіжне), 
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ТОВ "Завод "Екватор" (м. Миколаїв), ТОВ "Сандора", рибопромислові 

траулери заводу "Ленінська кузня" в риболовецькому об’єднанні Латвії 

("Латгалє") та риболовецькому флоті. 

За результатами наукових досліджень захищені 2 докторські та 14 

кандидатських дисертацій (у тому числі 2 – аспірантами з Лівії), підготовлено 

до захисту 3 докторських та 3 кандидатських дисертацій. Опубліковано 3 

монографії (одна – видавництва Кошалінського технологічного університету, 

Польща), 5 навчальних посібників і понад 600 наукових праць, виданих як в 

Україні, так і поза її межами.  

Світова новизна розробок захищена понад 60 авторськими свідоцтвами СРСР 

та патентами України на винаходи. 

Наукова школа інтегрована у вітчизняний та світовий науковий простір. 

Наукові дослідження проводяться за тісного співробітництва з Інститутом 

технічної теплофізики НАНУ, Інститутом тепломасообміну НАН Білорусії, 

Гданським, Кошалінським та Західно-Померанським технологічними 

університетами (Польща), Цзяньсуньським університетом науки і технології 

(Китай), Алматинським технологічним університетом (Казахстан).   

Міжнародна наукова співпраця поєднується з викладацькою у рамках 

навчальних курсів та семінарів для іноземних магістрантів і студентів як в 

НУК, так і за кордоном.  
У джерел багатьох наукових напрямів, керівником і наставником понад 

40 вчених, що згодом сформували наукові школи був видатний вчений-

організатор науки – ЗАХАРОВ Юрій Васильович, докт. техн. наук, професор, 

заслужений діяч науки України. Радченко М.І. – учень професора Захарова 

Ю.В., 21-й і 41-й з тих, хто захистив дисертації (кандидатську та докторську) 

під його керівництвом.  

 
ЗАХАРОВ Юрій Васильович, 

докт. техн. наук, професор, заслужений діяч науки України 
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                 У Ч И Т Е Л Ю 

Много металлов, похоже блестящих. 

Трудно, порою, раскрыть их обман. 

Он же из чистых, из настоящих,  

Дальневосточный могикан. 

 

Многое вынес – сердце в заплатах, 

Места живого не отыскать. 

Он из расстрелянных, из тридцатых, 

Тех, научивших, как выживать. 

 

Может, с годами я слух потеряю, 

Голос его все же будет звучать: 

В сорок первого не стреляют. 

В сорок первого не стрелять! 

 

Я сорок первым значусь в том списке, 

А двадцать первый – мой же двойник. 

Вам за обоих кланяюсь низко. 

             Искренне Ваш ученик. 

                                        26.05.05 Н.Радченко 

 

Основою наукової школи, невичерпним джерелом її творчого натхнення є 

колектив кафедри кондиціювання та рефрижерації.  

 
Кафедра кондиціювання і рефрижерації (2013): 

зліва направо: сидять к.т.н. доц. Литош Є.В., ст. лаб. Самойлова В.М., к.т.н. проф. 

НУК Чегринцев Ф.О., ст. лаб. Нагина О.М., к.т.н. доц. Моря А.О.; стоять к.т.н. доц. Лехмус 

О.О., к.т.н. проф. НУК Трушляков Є.І., зав. лаб. Пархоменко О.М., зав. каф. д.т.н. проф. 

Радченко М.І., к.т.н. доц.  Єсін І.П., ст. викладач Зубарев А.А. 
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Випуск Херсонської філії НУК, кінець 1990-х р. 

Зліва направо: - 1. зав. каф. КіР д.т.н., проф. Радченко М.І., 2. к.т.н., проф. Че-гринцев Ф.О., 

3. к.т.н., доц. Моря А.О., 7. Голова ДЕК генеральний директор ВО «Екватор» Кантор С.А., 

12. завідуючий секцією к.т.н., доц.  Андрєєв А.А., 13. к.т.н., доц.. Єсін І.П. 

 

 
Інновації 2012 
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Інновації 2013 

 
Інновації 2014 
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Інновації 2015 

 

 
Інновації 2016 
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НАУКОВА ШКОЛА «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА 

ПРОГРАМАМИ НАУКОМІСТКИХ ВИРОБНИЦТВ» 

 

Засновником наукової школи (2001р.) наукового напрямку з управління 

проектами та програмами в університеті був Кошкін Костянтин Вікторович, 

директор інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, д-р 

техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат Державної премії України.  

За організаційним керівництвом Кошкіна К.В. 

було започатковано роботу спеціалізованої Вченої 

ради щодо захисту дисертацій за спеціальністю 

05.13.22 – Управління проектами і програмами, 

створено кафедру «Управління проектами», а  з 2004 

року – започатковано щорічну Міжнародну науково-

практичну конференцію «Управління проектами: 

стан та перспективи».  

За час існування наукової школи «Управління 

проектами та програмами наукомістких виробництв» 

було захищено 3 докторських (Чернов С.К., 

Харитонов Ю.М., Рижков О.С.) та 15 кандидатських 

дисертацій. Результати досліджень опубліковано у 16 наукових монографіях та 

навчальних посібниках, більш ніж у 400 наукових публікаціях у періодичних 

наукових виданнях.  

На теперішній час науковим керівником 

школи є Заслужений працівник промисловості 

України, лауреат Державної премії України, зав. 

кафедрою «Управління проектами», д-р техн. наук, 

проф. Чернов С.К.  

Головною науковою проблемою, над якою 

зараз працює наукова школа, є подальший розвиток 

теоретичних засад з управління проектами та 

програмами реструктуризації й розвитку  

промислових підприємств. У дослідженнях за 

науковим напрямком школи приймають участь 

канд. техн. наук, доценти Возний О.М., Гайда А.Ю., 

Гайдаєнко О.В., Григорян Т.Г., Кошкін В.К., Книрік 

Н.Р., Савіна О.Ю., Чернова Лд.С, Чернова Лб.С., а 

також студенти магістратури, які навчаються за освітньою програмою 

«Управління проектами», «Управління інноваційною діяльністю». Діяльність 

наукової школи здійснюється у рамках навчально - наукового інституту 

комп’ютерних наук та управління проектами. 

 
Д-р техн. наук, професор 

Кошкін 

Костянтин Вікторович 

 

Д-р техн. наук, професор 
Чернов 

Сергій Костянтинович 
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Раніш створений науковою школою «Управління проектами та 

програмами наукомістких виробництв» кадровий потенціал , а також значний 

попит на вирішення теоретичних та прикладних завдань з управління 

проектами в різних галузях господарювання забезпечив подальший розвиток 

теоретичних засад з управління проектами та програмами в наукових школах 

університету : НДІ «Екології та енергозбереження» – науковий керівник 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат  Державної премії України , 

д-р техн. наук, проф. Рижков С.С., «Розвиток засобів морської робототехніки» – 

науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат  

Державної премії України, проректор з наукової діяльності, д-р техн. наук, 

проф. Блінцов В.С., та у науковій школі «Прикладні проблеми розвитку 

регіональної енергетики» – науковий керівник, декан факультету морської 

інфраструктури, д-р техн. наук, проф. Харитонов ЮМ. 

Представниками наукової школи «Екології та 

енергозбереження», дослідження яких спрямовані 

на підвищення ефективності методів та моделей 

теорії управління проектами є канд. техн. наук, 

доценти Чернова Лд. С, Чернова Лб. С., наукової 

школи   «Розвиток засобів морської робототехніки» 

– канд. техн. наук, доценти Бабкин Г. В., Надточій 

А.В, канд. техн. наук Бард О.О. та Грицаєнко М.Г. 

наукової школи «Прикладні проблеми розвитку 

регіональної енергетики» – канд. техн. наук 

Бурунсуз К.С., викладачі Подаєнко М.Ю., 

Голеншин В.В.,Фоменко Г.В. 

Робота наукових шкіл з питань підготовки 

докторів та кандидатів наук забезпечена  наявністю в університеті 

спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01 з захисту дисертацій за спеціальністю 

05.13.22 – управління проектами та програмами, яку очолює представник 

наукової школи д-р техн. наук, проф. Харитонов  Ю.  М. 

Результати діяльності наукових шкіл університету, які розвивають 

теоретичні та прикладні питання з управління проектами та програмами, 

широко відомі в Україні і за кордоном та відзначені Державними преміями 

України в галузі науки і техніки, відзнаками Президента та Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д-р техн. наук, професор 

Харитонов  

Юрій Миколайович 
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НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ, ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ 

«НАДВИСОКОВАКУУМНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

КОМПЛЕКС ВВУ-1 Д» 

 

Науковий об’єкт, що становить національне надбання 

«Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д» 
розроблено та введено в експлуатацію у 1981р. при галузевій лабораторії 

«Паяння та зварювання у вакуумі» кафедри «Зварювального виробництва» 

Миколаївського кораблебудівного інституту (нині Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова). 

Науковий об’єкт ВВУ-1Д представляє собою розташований на двох 

поверхневій будівлі унікальний технологічний комплекс з автономним 

охолодженням, який дозволяє виготовляти особливо відповідальні деталі та 

конструкції і призначений для з'єднання складних за конфігурацією та 

громіздких за габаритами виробів з тугоплавких металів, жароміцних сплавів і 

композиційних матеріалів з металами. 

Технологічні параметри комплексу ВВУ-1Д: 

1. Об’єм робочої камери, м
3
                                                    - 3,53 

2. Робочий вакуум, Па                                                              - 10
-5

...10
-6

 

3. Час досягнення робочого вакууму, хв                                - 90 

4. Максимальна температура нагрівання, °С                         - 600...1800 

5. Зусилля гідравлічного пристрою, кН                                  -100 

«Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д» 

постановою (розпорядженням) Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. 

N665-р. внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять 

національне надбання.  

Комплекс оснащений двома мас-спектрометрами марки МХ-7304А для 

дослідження хімічного складу газової фази, для нагрівання застосовано 

високочастотний генератор ВЧГ-2-100/0,006. 

Дуговий агрегат АВЭД, конструкція робочої камери, металічні, 

двоконтурні гумові та сильфонні ущільнення дають унікальні можливості 

створення космічного (безмастильного) вакууму за порівняно короткий 

проміжок часу. 

Для створення космічного вакууму застосовано високовакуумний 

дуговий агрегат АВЭД-40/800, який розроблено Харківським фізико-технічним 

інститутом. Агрегат АВЭД-40/800 та установку ВВУ-1Д виготовлено 

Миколаївським кораблебудівним інститутом (нині НУК) у співдружності з 

Чорноморським суднобудівним заводом.   

Особливістю ВВУ-1Д є широке призначення і виконання технологічних 

процесів у надвисокому вакуумі при відсутності парів мастил. Даний комплекс 

створено в СРСР і вперше застосовано для проведення фундаментальних 

досліджень за державними програмами спільно з НВО «Енергія», ЦНДІКМ 

«Прометей», ДП НВКГ «Заря»-«Машпроект» для виготовлення штатних 

деталей та вузлів ракетної, космічної, ядерної, газотурбінної техніки тощо. 
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При застосуванні ВВУ-1Д можливо нанесення на вироби перед паянням 

бар'єрних покриттів або припоїв за допомогою плазмотрону, робота якого 

заснована на дуговому розряді у вакуумі (катодна форма вакуумної дуги).  

Для підвищення продуктивності роботи вакуумна камера має 

маніпулятори, завдяки чому можливо виготовляти серію деталей за один цикл 

завантаження. 

На даний час комплекс ВВУ-1Д широко використовується при виконанні 

держбюджетних та госпрозрахункових робіт, наукових досліджень у 

докторських і кандидатських дисертаціях, підготовці бакалаврів та магістрів.  

Комплекс ВВУ-1Д може використовуватися: 

- для з'єднання складних по конфігурації і громіздких за габаритами 

виробів з тугоплавких металів, жароміцних сплавів і композиційних матеріалів 

методом дифузійного зварювання та паяння; 

- дослідження хімічного складу газової фази; 

- нанесення покриттів у динамічному вакуумі; 

- виготовлення припоїв із активних матеріалів; 

- переплавлення металів у вакуумі; 

- дослідження поведінки об’єктів у вакуумі. 

Науковий об’єкт, що становить національне надбання 

«Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д» на 

теперішній час не має аналогів в Україні та країнах СНД. 

 
Зовнішній вид комплексу ВВУ-1Д 
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Комплекс ВВУ-1Д в процесі експлуатації 

 

Агрегат АВЭД-40/800 в режимі роботи 
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