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    Відділення інформатики 

 

   

1.  Міжнародний 

науково-нав-

чальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем  

НАН  

та МОН України 

1.  Прилади 

ФАЗАГРАФ  та 

ФАЗАГРАФ-

Mobile, що 

реалізують 

інноваційний метод  

фазаграфії в 

профілактичній та 

клінічній медицині 

Забезпечують оперативну діагностику функціонального 

стану серцево-судинної системи на основі оригінального 

методу оброблення ЕКГ, що реєструється за допомогою 

портативних мікропроцесорних сенсорів з пальцевими 

електродами. Сфери застосування: медицина праці, 

військова медицина, спортивна медицина, діагностичні та 

реабілітаційні центри, підприємства з підвищеним 

техногенним ризиком, середні школи, домашнє 

використання 

Демонстрація  на 

ПК, 

портативному 

апараті та 

мобільному 

телефоні 

 

  

  2.  Портативні 

електронні вироби 

персональної 

реабілітації рухів і 

мовлення  ТРЕНАР
   

 

 

Призначені для відновного лікування рухів після важких 

захворювань центральної й периферичної нервової 

системи (інсульт, неврит лицевого нерва, ДЦП, ін.), травм, 

післяопераційних ускладнень, переломів, для відновлення 

моторики мовлення у хворих після інсульту. 

Максимальний струм 50 мА, 2 канали реєстрації ЕМГ 10-

300 мкВ. 

Переваги: 

 Індивідуальний підхід до реабілітації; 

 Активне залучення пацієнта у реабілітаційний процес; 

 Свідомий контроль тренувального процесу і 

самостійне дозування навантаження. 

Демонстрація на 

портативному 

апараті та 

ПК 
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За гамою функцій перевершує відомі вітчизняні й 

зарубіжні аналоги 

    Відділення механіки 

 

   

2.  Інститут 

технічної 

механіки НАН 

України і ДКА 

України 

3.  Комплексна 

модернізація візків 

вантажних вагонів 

Розроблена технологія комплексної модернізації типових 

візків вантажних вагонів полягає у заміні проблемних 

стандартних вузлів новими з покращеними ресурсними 

характеристиками при збереженні основних найбільш 

металоємних елементів конструкції.  

Запропонована модернізація дозволяє при збільшенні 

вартості вагону всього на 2-3% поліпшити динамічні 

показники вагону, підвищити у декілька разів ресурс 

деталей, що найбільш зношуються, у тому числі: більше 

ніж в 10 разів ресурс фрикційних елементів системи 

гасіння коливань; у 4–5 разів ресурс елементів 

п'ятникового вузла, більш ніж у чотири рази ресурс коліс 

за зносом гребенів (у порівнянні зі стандартними 

колесами) за рахунок спеціально розробленого профілю 

ободу коліс (ІТМ-73-01)  

плакат 96x120  

    Відділення фізики і астрономії    

3.  Інститут фізики  

НАН України 

4.  Піроелектричний 

вимірювач енергії 

лазерних імпульсів 

Піроелектричний вимірювач енергетичних параметрів 

лазерного імпульсного випромінювання  для  вимірювання 

енергії лазерного імпульсу чи цугу імпульсів, а також 

частоти та середньої потужності імпульсів в УФ, 

видимому та ІЧ діапазонах спектра. Прилад здійснює 

прийом  і цифрову обробку сигналів  в режимі реального 

часу. Спектральний діапазон: 0,3 –12 мкм. 

Діапазон вимірювання енергії   2х10 
-7 

– 2,5х10 
-4 

Дж   

Планшет, 

натурний зразок 

 0,5 

 

 

 5.  Безконтактний 

пірометр 

спектрального 

відношення  

ДПР-1 

Безконтактний пірометр   ДПР-1 застосовується для 

безконтактного вимірювання високих температур (до 

3000
0
С) при  плавленні та обробці чорних і кольорових 

металів, скла.  Характеризується високою точністю і 

швидкістю вимірів та використанням мікропроцесора. 

Пірометри  виготовляють малими серіями в СКТБ ФП 

Інституту фізики НАНУ і реалізуються  металургійним 

підприємствам України, науково-дослідним та іншим 

організаціям. 

Планшет,   

натурний зразок 

 1,1 
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4.  Інститут фізики 

напівпровідни-

ків ім. В.Є. 

Лашкарьова 

НАН України 

6.  Аналізатор водно-

спиртових 

розчинів “ІМ-1” 

Прилад призначений для визначення марки та домішок у 

водно-спиртових напоях із великим вмістом спирту 

(горілки і коньяку) відповідно до ДСТУ. 

Натурний зразок 

приладу 

18х11,5х 

9,5 

 

2,3 

  7.  Портативний 

імпедансний 

вимірювач розчинів 

“ІМ-2” 

Визначення точного кількісного складу 2 та 3-

компонентних гетерогенних рідких сумішей (водно-

спиртових, бензино-спиртових та бензино-водно-

спиртових) Контроль якості автомобільного палива з 

точним визначенням всіх трьох компонент бензанольної 

суміші, в тому числі на наявність води в паливі. 

Натурний зразок   

  8.  Біосенсор  

«Лейкоплазм-2» 

 

Дослідження та діагностика інфекційних захворювань у 

ветеринарній медицині  

Принцип дії експрес-аналізатора вірусних захворювань 

Лейкоплазм-2 полягає в реєстрації специфічної взаємодії 

молекул аналіта з селективним чутливим шаром, що 

нанесено на поверхню чіпа.  

Натурний зразок 

 

  

  9.  Аналізатор іонного 

складу рідких 

сумішей «ІСПТ – 2» 

Моніторинг рідких сумішей на вміст іонів різного типу. Натурний зразок 50x45  

  10.  Аналізатор іонного 

складу рідких 

сумішей «ІСПТ – 3» 

Експрес-аналіз біохімічного складу водних розчинів та 

розпізнавання окремих хімічних речовин, в тому числі для 

екологічного моніторингу, контролю якості продуктів 

харчування, для діагностики в медицині 

Натурний зразок   

 

 
 11.  Прилад для 

біохімічного аналізу 

водних та 

фізіологічних 

розчинів “МЕС-5” 

Прилад призначений для екологічного моніторингу 

визначення токсичності розчинів та селективного 

визначення токсичних речовин, таких як формальдегід, 

гіпохлорид, хлор - та фосфорорганічні пестициди, 

карбаматні гербіциди, іони важких металів, поверхнево-

активні речовини; для контролю якості продуктів 

харчування: визначення природних шкідливих речовин 

(стероїдних глікоалкалоїдів) у продуктах харчування 

(овочах, фруктах); для діагностики в медицині: експрес- 

визначення основних метаболітів людини (глюкози, 

сечовини, креатиніну) в біологічних рідинах (кров, 

сироватка чи плазма крові, сеча). 

Натурний зразок   
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  12.  Спектрометр на 

поверхневому 

плазмонному 

резонансі 

“ПЛАЗМОН  

СПР-8” 

Прилад призначений для визначення оптичних 

властивостей нанорозмірних діелектричних структур та 

змін цих властивостей, обумовлених біомолекулярними 

взаємодіями при зміні хімічного складу середовища. 

Натурний зразок  25х50 

 

1,5 

5.  Інститут 

металофізики  

ім. Г.В. 

Курдюмова  

НАН України 

13.  Біосумісні сплави 

на основі цирконію 

та титану для 

ендоваскулярних 

імплантів сучасного 

рівня 

Технологія отримання прутків, дроту та мікродроту із 

фізико-механічними властивостями, які відповідають 

вимогам судинної хірургії та травматології 

Планшет,  

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

96×120 

 

3×10 

(20 шт.) 

 

5 

  14.  Біоактивні 

неорганічні 

композитні 

матеріали на основі 

гідроксоапатиту 

кальцію 

Імплантати з розроблених наноматеріалів мають 

абсолютну біосумісність, регульовану біоактивність, 

остеокондуктивні і остеоіндуктивні властивості, сприяють 

процесам остеосинтезу і повному відновленню кісткової 

тканини 

Планшет, 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

96×120 

5×5 

 

0,1 

  15.  Матеріали з 

пам'яттю форми для 

біомедичного 

застосування 

Серія біосумісних сплавів для застосування в судинній 

хірургії, ортопедії та стоматології для виготовлення 

протезів та імплантів різного призначення, дозатори ліків 

пролонгованої дії 

Проспекти, 

Презентація на 

ПК, натурні 

зразки 

96×120 

 

 

6.  Інститут 

прикладних 

проблем фізики 

і біофізики 

НАН України 

16.  Технології і 

обладнання для 

виробництва засобів 

захисту і лікування 

ран та опіків у 

формі пов’язок, 

полотен, аплікацій з 

іммобілізованими 

активаторами 

ранолікування  

 

 

Пропонується до впровадження запропоновано дві групи 

технологій і діючі зразки обладнання для виробництва 

засобів захисту і лікування ран (ВЗЛР) та опіків. 

Розроблені технології і  обладнання дозволяють 

виготовляти групи виробів:  

–  «Ранолік-гельаплікації» у формі аплікацій гелевих, 

гель–аплікацій прозорих,  гель-текстиль аплікацій, 

текстиль аплікацій,  

-  «Ранолік-пов’язки» у формі плівкових ранолікувальних 

пов’язок з іммобілізованими хітозаном, лікувальними не 

токсичними та біологічно безпечними субстанціями і 

речовинами, які мають ранозаживлюючу, 

антикоагулянтну, антитромбогенну, бактерицидну дію, 

мати відповідні структурно-споживчі властивості. 

Розробка захищена патентами України. По своїх 

Плакат,  

натурні зразки 

60х85 

40х80 

 

0,3 
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властивостях не поступається зарубіжним аналогам. 

  17.  Носимий монітор 

функціонального 

стану  отруєних 

чадним газом та 

шкідливими 

випарами  

Призначений для  лікарів екстреної медичної допомоги, 

пожежних і рятувальних служб. Визначає  зміни в часі 

рівня блокованої кисеньтранспортної фракції гемоглобіну, 

концентрації карбоксигемоглобіну у артеріальній крові,  

моноксиду вуглецю у   видиху, показників діяльності 

серця, дихання, пульсоксиметрії, кровообігу,  їх 

електронне документування і програмно-моніторний 

аналіз. 

Плакат,  

натурні зразки 

60х85 

50х50 

 

1 

  18.  Комплекс 

дистанційного 

зовнішнього 

контролю зміни 

стану новоутворень 

на поверхні шкіри 

людини 

Створено технологію та засоби виявлення поточних змін 

новоутворень та ушкоджень на поверхні шкірі таких як 

опік, родинка, виразка, меланома, рубці, розтяжки  тощо, 

для застосування в онкодерматології, косметології та 

хірургії. Перевагою запропонованої розробки є поєднання 

в одній апаратурі оптичного та термографічного методів 

неінвазівного дослідження шкіряного покрову людини, що 

дозволяє її використовувати для більш широкого класу 

новоутворень (окрім меланоцитарного та прикордонного 

невусу можна бути вивчати кератоми, кожний ріг, деякі 

виді гемангіоми) та таких уражень як опіки, рубці, 

виразки, розтяжки тощо. 

Плакат,  

натурні зразки 

60х85 

50х60 

 

3 

    Відділення наук про Землю 

 

   

7.  Інститут 

геохімії, 

мінералогії та 

рудоутворення  

ім. М.П. 

Семененка  

НАН України 

19.  Надкритична CO2 

екстракція 

Розробка технологій, проектування і виготовлення 

устаткування, післяпродажний супровід. Отримання 

екстрактів з рослинної і тваринної сировини в нативному 

вигляді (фармацевтична промисловість, використання 

устаткування в харчовій, косметичній, електронній і 

хімічній промисловості). 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на 

ПК 

90x120  

  20.  Еколого-геохімічні 

дослідження 

природних і 

техногенних 

ландшафтів України 

Застосування ICP-MS при моніторингу накопичень 

елементів в сорбентах, розміщених в грунтах поблизу 

промислових підприємств. Вивчення геохімічних аномалій 

в грунтових відкладах. 

2 плакати, 

презентація на 

ПК 

90x120, 

100x200 
 

  21.  Виготовлення 

високоякісних 

Перетворення слабомагнітних мінералів на 

сильномагнітні. Завдяки використанню нових підходів до 

Плакат 90x120  
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конкуренто-

спроможних 

залізорудних 

концентратів з 

бідних окиснених 

залізних руд та 

відходів гірничо-

збагачувальних 

комбінатів 

магнітної сепарації , можна зменшити кількість циклів 

подрібнення тим самим здешевити процес отримання 

конкурентоздатних залізорудних концентратів. 

    Відділення фізико-технічних проблем енергетики    

8.  Інститут 

електродина-

міки  

НАН України 

22.  Термометричний 

прецизійний міст  

ТР-3100 

Призначений для дистанційного високоточного 

вимірювання температури. 

Процес вимірювання – автоматичний. Час одного виміру –  

не більше 1 секунди. Видача результатів вимірювань - на 

екран дисплея термометра і на ПК (з прив'язкою за часом).  

Діапазон вимірювань опору: від 10
-5

 до 340 Ом.   Ціна 

поділу 10
-4 

град.   

Натурний 

зразок, планшет  

31х12х27 1,0 

  23.  Базові 

імпедансометричні 

апаратно-програмні 

комплекси 

біосенсорних 

систем 

Розробка призначена для експрес-аналізу параметрів 

біохімічних процесів,  якості продуктів харчування, 

складу різних речовин біологічного походження.  Може 

бути використана в медицині, ветеринарії, біотехнологіях, 

харчовій промисловості, для екологічного контролю, у 

лабораторних наукових дослідженнях.. 

Натурний зразок  12х30х10 

 
0,8 

 

  24.  Генератор 

розрядних імпульсів   

 

Призначені для електротехнологічних установок 

очищення промислових стоків.  

Ефективність очищення промислових стоків від металів 

Cu, Cr, Zn, Fe, Ni, Al – не менше 99,95%. 

Діапазони регулювання: 

- напруги імпульсів 250÷1100 В; 

- струму імпульсів  100÷1400 А; 
- частоти імпульсів 10÷800 Гц; 
- тривалості імпульсів 5÷200 мксек. 

Планшет 0,8х1,0  

  25.  Термо-

кондуктометр  

ТК-4100 

 

Призначений для вимірювання температури та 

комплексної електромагнітної питомої провідності 

розчинів з метою визначення концентрації речовин.  

Діапазон вимірювання температури: від -5
о
С до 50

о
С. 

Натурний зразок 1565 0,5 
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Основна похибка вимірювання температури: ≤ 0,05
о
С 

Приведена відносна чутливість по опору і провідності: не 

гірше 210
-3

%. 

  26.  Система клімат-

контролю 

приміщень 

Призначена для контролю і автоматичної підтримки на 

необхідному рівні параметрів атмосферного тиску, 

температури і вологості  приміщень лабораторій. 

Натурний зразок 60х60х10 2,1 

  27.  Кондуктометр  

WM – 2000 

Призначений для автоматичного виміру масової долі золи 

28%-х розчинів чистого цукру відповідно до ДСТУ2317-93 

і 5%-х розчинів цукру-сирцю відповідно до методики 

ICUMSA.  

Діапазон виміру:        

- масової долі золи в цукрі, % ……..0,001-1, 

-питомої електричної провідності, мкСм/см……0,1-7000. 

Погрішність виміру масової долі золи в цукрі,% 

±(3,0+0,01/Хвим). 

Натурний зразок 20х10х11 0,7 

    Відділення біохімії,   

фізіології і молекулярної біології         

   

9.  Інститут 

біохімії ім. 

О.В.Палладіна 

НАН України 

28.  Гелікотестер Апарат «ГЕЛІКОТЕСТЕР» для неінвазивної експрес-

діагностики гелікобактеріозу шлунка. 

Плакат, 

натурний зразок, 

комп’ютер  

 

30х25х20 

 
1,5 

  29.  Імунодіагностика 

системи гемостазу 

Комбінований імуноферментний метод для кількісного 

визначення фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру 

в плазмі крові людини на основі використання власно 

одержаних  специфічних моноклональних антитіл. 

Плакат, 

натурний зразок, 

комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  30.  Імуноензиматична 

тест-система для 

діагностики 

туберкульозу 

Діагностичний тест, заснований на надзвичайно 

чутливому імуноензиматичному методі. Запропонована 

тест-система необхідна для своєчасного виявлення 

інфікованих тварин або тих, які є прихованим джерелом 

збудника туберкульозу. 

Плакат, 

натурний зразок, 

комп’ютер  

 

120х90 0,1 

  31.  Імуноферментна 

тест-система для 

контролю 

протидифтерійного 

імунітету в 

популяції 

Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до 

окремих субодиниць дифтерійного токсину в сироватці 

крові людини. Тест-система належить до імунобіологічних 

розробок і може бути застосована для вдосконалення 

диференційної діагностики дифтерії та для моніторингу 

стану захищеності населення від дифтерії. 

Плакат, 

натурний зразок, 

комп’ютер  

 

120х90 0,1 
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10.  Інститут 

мікробіології і 

вірусології  

ім. Д.К. 

Заболотного 

НАН України 

32.  Біопрепарат 

«Еколан» 

 

Розроблений біопрепарат Еколан, призначений для 

використання в біотехнологіях очищення ґрунту  і води 

від нафти і нафтопродуктів. До його складу входять 

активні штами мікроорганізмів-деструкторів вуглеводнів, 

природний органічний сорбент вуглеводнів (деревне 

вугілля) і біогенні добавки, що включають джерела азоту, 

фосфору і калію 

Натурний зразок 10х15 

 

0,05 

 

  33.  Біопрепарат 

«Фітосубтил» 

Біопрепарат на основі бактерій роду Bacillus для захисту 

рослин від широкого спектру фітопатогенних збудників-

грибів, бактерій і вірусів. Препарат ефективно захищає  

овочеві культури від кореневої гнилі в умовах закритого 

ґрунту.  Біопрепарат ефективен для тривалого зберігання 

цукрового буряка, картоплі, винограду 

Натурний зразок 10х15 

 

0,05 

 

  34.  Пробіотики для 

тваринництва 

на основі мо- 

лочнокислих 

бактерій 

 На основі штамів молочнокислих бактерій розроблені 

біологічні препарати БОВІЛАКТ /для телят/, ЛАКТОСАН 

/ для поросят/,  ЛАКТИН /для курчат/,  які призначені для 

профілактики та лікування гострих шлунково-кишкових 

захворювань та дисбактеріозних станів тварин 

Натурний зразок 10х15 

 

0,15 

  35.  Тест- системи 

«ІФА-АтВЕБ-

стрип» 

Вірус Епштейна-Барр  / ВЕБ /  викликає   різні форми 

важких  імфопроліферативних захворювань. Розроблені 

імуноферментні діагностичні тест-системи, які дозволяють 

здійснювати  діагностику  на різних етапах розвитку 

інфекції людини, а також забезпечити проведення 

ефективних лікувальних та профілактичних заходів 

Натурний зразок 10х15 

 

0,10 

  36.  Методи 

лабораторних 

імунологічних та 

вірусологічних 

досліджень 

Методи включають визначення функціональної активності 

клітин фагоцитарної системи (моноцити –макрофаги, 

нейтрофільні гранулоцити), природних клітин- кілерів, 

оцінку гуморального та клітинного імунітету, визначення 

інтерферонового статусу організму (рівні сироваткового 

інтерферону, спонтанного та індукованих альфа- та гамма-

інтерферонів, а також цитокінів – фактору некрозу пухлин 

та інтерлейкінів, рецепторів р55 до фактору некрозу 

пухлин та дефензинів. 

Плакат   

  37.  Мікробний 

біокаталізатор  МБК 

Мікробний біокаталізатор (гранульований), призначений 

для ефективного очищення промислових стічних вод від 

токсичних синтетичних сполук, іонів важких металів, 

радіо-нуклідів  (137Cs, 90Sr, 60Co, ізотопи урану, 

Плакат   
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плутонію, америцію). Може бути використаний для 

концентрації з розчинів рідкісноземельних і дорогоцінних 

металів. Особливістю технології МБК є автоматична 

активація тих фізіологічних груп мікроорганізмів, що 

необхідні для детоксикації забруднень у залежності від 

складу стічних вод.  Може бути використаний для 

концентрації з розчинів рідкісноземельних і дорогоцінних 

металів  

11.  Інститут 

молекулярної 

біології і 

генетики  

НАН України 

38.  Біосенсори для 

медицини 

 

Електрохімічні та оптичні біосенсори для медичної 

діагностики; моніторингу нейротрансміттерів в головному 

мозку; виявлення деяких мутацій і патогенних 

мікроорганізмів 

Планшет 

Натурний  зразок 

Презентація на 

ПК 

90 х 120 

0,3 x 0,3 

 

 

0,2 

0,1 

 

 

  39.  Розробка методів 

використання 

стовбурових клітин 

для потреб 

регенеративної 

медицини 

 

Розробка продуктів із використанням стовбурових клітин, 

придатних для подальшого клінічного випробування та 

використання в регенеративній медицині:створення та 

дослідження властивостей нових біотехнологічних 

еквівалентів шкіри; одержання технології вирощування 

функціонально активних кардіоміоцитів in vitro 

Планшет 

 

90 х 120 

 

 

0,2 

 

  40.  Тест-система для 

диференційної 

молекулярно-

генетичної 

діагностики мієло- 

їдних новоутворень 

МН-мультитест 

Тест-система призначена для комплексної діагностики 

мієлоїдних новоутворень із залученням 

цитоморфологічного, цитохімічного, імуноцитохімічного 

та молекулярно-генетичного дослідження   

Натурний зразок 

 

0,3 x 0,3 

 

0,1 

    Відділення загальної біології    

12.  Державна 

установа 

«Інститут 

харчової 

біотехнології та 

геноміки  

НАН України» 

41.  Виробництво 

рідинного               

біопалива з 

рослинної сировини 

1. Вакуумна установка для виробництва біоетанолу і 

абсолютованих технічних спиртовмісних продуктів. 

2. Розроблення технології  дизельного біопалива з олії 

рижію та біоетанолу. 

3. Розроблення проекту підприємства з перероблення 

цукрового сорго та пальчастого проса у біопалива та 

впровадження технологічних рішень 

Інформаційний 

плакат 

 

90х120 

 

 

  42.  Одержання Розроблена технологія знежиреного лецитину та Інформаційний 90х120  
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знежиреного 

лецитину та 

есенціальних  

фосфоліпідів 

соняшника 

есенціальних  фосфоліпідів соняшника. Створено 

промислове виробництво знежиреного лецитину 

соняшника для потреб харчової і комбікормової 

промисловості потужністю           30 т/міс. 

плакат 

 

 

  


