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1.  Інститут 

кібернетики  

ім. В.М. 

Глушкова 

НАН України 

1.  Екіпіровка 

для українського 

солдата 

Аналіз загроз для сучасних держав свідчить про те, 

що виникнення широкомасштабних війн із застосу-

ванням ядерної зброї залишається на низькому рівні. 

Проте ліквідація різного роду незаконних формувань 

відбувається, як правило, в ході автономних операцій 

невеликими тактичними групами, розсердженими на 

великих територіях. При виконанні бойових операцій 

особовий склад цих підрозділів повинен мати 

відповідні зброю і екіпіровку. У світі існує не більш 

ніж вісім-десять сучасних екіпіровок, які включають 

приймач-передавач і комплект медичних датчиків, 

вбудованих в екіпіровку, які дають змогу дистан-

ційно оцінити боєздатність військового. Якщо боєць 

отримав поранення, медичні працівники можуть 

дистанційно оцінити його стан, визначити кровотечу 

та інші ураження і на основі отриманих даних надати 

йому необхідну допомогу. Існуюча екіпіровка 

українського бійця не відповідає цим вимогам.  

Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН 

Демонстрація на ПК   
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України  разом з Інститутом медицини праці НАМН 

України підготовлене оригінальне проектне рішення 

для створення сучасної екіпіровки для українського 

солдата, яка дозволяє підвищити його живучість і 

боєздатність. Пропозиції за проектом направлені у 

Міністерство оборони України. 
  2.  Вітчизняний 

високошвидкісний 

сигнальний 

процесор для 

обробки сигналів  

у реальному часі 

Супернеймановська архітектура. Розрядність - 24 дв. 

розряди. Адресний простір - 2
8
 комірок. Довжина 

команди - 98 дв. розрядів. Рівень внутрішньої мови - 

підмножина простих операторів мови висого рівня 

типу СІ, Паскаль тощо. Структура даних - дійсні 

числа, комплексні числа та упорядочені пари чисел. 

Натурний зразок   

  3.  Сімейство вітчизня-

них інтелектуальних 

комп’ютерів 

Інпарком для до-

слідження та розв’я-

зування науково-

технічних задач 

(спільно з ДНВП 

«Електронмаш») 

Знанняорієнтовані комп’ютери на основі гібридної 

(багатоядерні процесори з графічними 

прискорювачами) архітектури продуктивністю від 

5.32 Тфлопс із функцією автоматичного адаптивного 

налаштування алгоритму, програми та топології 

комп’ютера на властивості задачі. 

Демонстрація на ПК 

функціональних 

можливостей 

Інпарком в режимі 

віддаленого доступу 

  

  4.  Система побудови 

крупномасштабних 

тематичних карт для 

оперативно-керу-

вальних підрозділів 

Система побудови крупномасштабних тематичних 

карт, які містять базові векторні шари, із можливістю 

нанесення умовних знаків спеціального призначення 

у вітчизняному програмному середовищі. 

Демонстрація на ПК   

  5.  Система представ-

лення оперативної 

обстановки у 

вигляді динамічних 

сценаріїв для штабів 

всіх рівнів і 

призначення 

Система представлення оперативної обстановки у 

вигляді динамічних сценаріїв дає змогу відображати 

орієнтацію, переміщення та трансформацію складних 

символів рухомих об'єктів на картографічному фоні у 

реальному часі. 

Демонстрація на ПК   

  6.  Якість – Е1, прилад 

для визначення 

якості постачання 

електроенергії 

Прилад призначений для визначення якості 

постачання електроенергії у мережах 220 В, 50 Гц і 

може бути застосований побутовими споживачами.  

Демонстраційна 

модель, 

презентація на ПК 
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  7.  Телеметрична 

система Гідропостів  

для контролю 

поверхневих та 

підземних вод 

Телеметрична система складається з автономних 

інтелектуальних датчиків та «польових» модемів, які 

встановлюються на кожному Гідропості і 

забезпечують виміри in situ (по місцю) основних 

характеристик вод та атмосферного повітря (рівні, 

температура води і повітря, атмосферний тиск, 

мінералізація вод та інші – відповідно до технічних 

вимог замовника). Виміри виконуються автоматично 

у задані програмою інтервали часу, з одночасним 

записом в енергонезалежну пам’ять достатнього 

об’єму для їх зберігання до моменту передачі із 

допомогою «польового» модему та системи 

мобільного зв’язку та Інтернету (протокол GPRS) у 

комп’ютер користувача. У подальшому дані вимірів 

зберігаються у комп’ютерній базі даних, доступ до 

якої забезпечується з Інтернет-браузера по паролю. 

Надається зручний інтерфейс користувачу для 

перегляду даних у графічному вигляді за добу, місяць 

чи весь період спостереження. Дані також можна 

проглянути у табличній формі із прив’язкою до 

координат Гідропоста. Система дозволяє робити 

вибірки даних для звітів, передачу даних в інші 

системи для подальшого опрацювання, копіювати їх 

та роздруковувати. 

Презентація на ПК, 

натурний зразок 

  

  8.  Комп’ютерні 

прилади сімейства 

«Флоратест» 

Для промислового сільського господарства України в 

Інституті кібернетики розроблені і впроваджені у 

серійне виробництво комп’ютерні прилади сімейства 

«Флоратест». Ці прилади в експресному режимі 

визначають стан сільськогосподарських рослин в 

умовах дії стресових чинників. Вони добре 

зарекомендували себе в інститутах УААН, а також у 

приватних господарствах України і Німеччини. 

Оригінальне методичне забезпечення цих приладів 

дозволяє не тільки діагностувати рослину в 

експресному режимі, але і визначати посухостійкі чи 

морозостійкі сорти рослин. Застосування приладів 

сімейства «Флоратест» при штучному зрошуванні 

Презентація на ПК, 

натурний зразок. 
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промислових виноградників дозволило скоротити 

зрошувальну норму води на 30%  або на 840 м3/га, а 

її вартість знизити з 6,24 тис. грн./га до 4,6 тис. 

грн/га. Інститутом кібернетики підписані три 

ліцензійні угоди на серійне виробництво приладів 

сімейства «Флоратест», за якими створено і 

впроваджено більше 60 приладів цього сімейства.  
  9.  Навігаційно-

керувальна 

геоінформаційна 

система 

прецизійного 

землеробства 

Навігаційно-керувальна геоінформаційна система 

прецизійного землеробства забезпечує: 

- точне визначення місцеположення об’єктів, що 

рухаються у навколоземному просторі; 

- контроль точності руху сільськогосподарських 

агрегатів у реальному часі; 

- створення тематичних баз картографічних даних 

конкретних ділянок поля; 

- прецизійну навігацію при виконанні технологічних 

завдань та водінні сільськогосподарських агрегатів; 

- підвищення якості процесу сільгоспвиробництва від 

етапу підготовки ґрунту до збору врожаю. 

Презентація на ПК, 

натурний зразок. 

  

  10.  Георадарна система 

контролю  

з автономними 

інтелектуальними 

датчиками 

Георадарна телеметрична система базується на прин-

ципах пасивного контролю територій та процесів із 

використанням геологічних структур та Методу 

Групового Урахування Аргументів (МГУА). Система 

складається з автономних інтелектуальних датчиків, 

«польових» модемів, які встановлюються по місцю 

(in situ) і забезпечують виміри характеристик середо-

вища, відповідно до технічних вимог замовника 

(наприклад: тиск, рівні, температура, мінералізація та 

інші). Виміри виконуються автоматично у задані 

програмно інтервали часу, з одночасним записом у 

енергонезалежну пам’ять для їх зберігання до 

моменту передачі з допомогою «польового» модему 

та системи стільникового зв’язку (GPRS-протокол) у 

комп’ютер користувача.  

Презентація на ПК, 

натурний зразок. 

  

  11.  Інформаційний 

комунікатор 

Для потреб медицини в Інституті кібернетики на 

основі планшетного комп’ютера створений 

інформаційний комунікатор. В невідкладній 

Презентація на ПК, 

натурний зразок 
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медицині він використовується лікарями при 

спілкуванні з хворими, які втратили можливість 

говорити, наприклад,  внаслідок інсульту, або іншого 

захворювання чи травми.  

У сімейній медицині комунікатор необхідний для 

підтримки контакту лікаря з хворим для надання 

детальної інформації про травму або захворювання і 

відповідні методи догляду та лікування при першому 

огляді хворого або постраждалого. Особливо це 

актуально для сімейних лікарів, котрі стикаються з 

широким спектром захворювань та травм одразу ж 

після їх виникнення та їм необхідно оперативно 

встановити вірогідний діагноз. 
  12.  Інформаційна 

технологія  

«Надра-3D» 

Програмний комплекс для скінченно-елементного 

моделювання процесів теплопровідності, фільтрації 

води, зміни напружено-деформованого стану 

багатокомпонентних середовищ. Середови-ще 

виконання – багатопроцесорні обчислювальні 

комплекси (зокрема, комплекси сімейства СКІТ 

Інституту кібернетики ім.В.М. Глушкова). 

Презентація на ПК   

  13.  Сімейство вітчиз-

няних інтелектуаль-

них комп’ютерів 

Інпарком для до-

слідження та розв’я-

зування науково-

технічних задач 

(спільно з ДНВП 

«Електронмаш») 

Знанняорієнтовані комп’ютери на основі гібридної 

(багатоядерні процесори з графічними 

прискорювачами) архітектури продуктивністю від 

5.32 Тфлопс з функцією автоматичного адаптивного 

налаштування алгоритму, програми та топології 

комп’ютера на властивості задачі. 

Презентація на ПК 

функціональних 

можливостей 

Інпарком в режимі 

віддаленого доступу 

  

  14.  Інформаційна 

технологія 

комунікації мовою 

жестів 

Комплексна інформаційна технологія включає 

створення системи дактильної мови на основі 

просторової візуалізації руки людини та системи 

жестової мови на основі використання віртуальних 

просторових моделей людини для реалізації 

наступних можливостей: анімацію букв, слів і 

речень; анімацію аналізу й синтезу міміки та 

артикуляції (з урахуванням емоційних складових) 

Презентація на ПК   
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при промовлянні; розпізнавання по зміні міміки губ 

тексту, який промовляється; перетворення 

звичайного тексту на жестову мову; створення 

підсистем навчання жестовій мові, у тому числі і 

через засоби Інтернет; аналіз, обробка та синтез 

звукових мовленнєвих сигналів. 

  15.  Кардіомагнітний 

сканер 

 

Неінвазивна діагностика хвороб серця на ранніх 

етапах, у безсимптомних формах та складних для 

діагностики випадках. 

Демонстраційна 

модель,  

презентація на ПК 

  

  16.  Портативний 

електрокардіограф 

Реалізує ЕКГ 4-го покоління, 12 каналів, USB 

інтерфейс. 

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

  

  17.  ЕКГ-фото-

метричний 

комплекс 

Включає 6/12-кан. електрокардіограф та 2-кан. фото 

плетизмограф, комбінована ЕКГ та пульсометрична 

діагностика серця та судин. 

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

  

  18.  Фотогемометр Неінвазійне визначення рівня  гемоглобіну в крові 

людини. 

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

  

  19.  Рефрактометр  

«Плазмонотест» 

Виявлення токсинів та збудників хвороб, в тому 

числі – мікотоксинів та сальмонел, біо- та 

іммунохімічні  дослідженя, ветеринарія, харчова 

промисловість.  

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

  

  20.  Газоаналізатор Визначення концентрації газів – кисень, вуглекислий 

газ, чадний газ, ацетон, етанол та інші – діагностика 

хвороб на основі аналізу повітря видиху людини, 

контроль у промисловості,  екологія. 

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

 

  

  21.  Біосасептометр Неінвазивне дослідження магнітних властивостей 

матеріалів біомедичного та технічного призначення, 

в тому числі всередині біооб’єктів. Біомедичні 

дослідження метаболізму залізомістких сполук, 

магнітних наночастинок, впливів токсинів, 

підвищення ефективності фарм-препаратів в 

онкології,  магнітний транспорт ліків та інше. 

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

 

  

2.  Інститут проблем 

математичних 

машин та систем 

НАН України 

22.  Програмний 

продукт «Системи 

підтримки прийнят-

тя рішень (СППР)  

з реагування на 

природні і техно-

Підвищення продуктивності СППР на кластерних 

системах. Вдосконалено тривимірну 

термогідродинамічну модель THREETOX та 

впроваджено двовимірну модель берегової 

гідродинаміки COASTOX-UN для прогнозування 

стану атмосфери і водних систем. 

Плакат   
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генні надзвичайні 

явища в атмосфері, 

водах суходолу та 

морських системах  

із використанням 

кластерних систем» 

Високий науково-технічний рівень щодо кращих 

вітчизняних та зарубіжних аналогів. 

  23.  Засоби 

автоматизації та 

комп’ютерні 

технології  

для забезпечення 

економного 

енергоспоживання у 

комунальній сфері 

Розроблено нові мікропроцесорні модулі для 

побудови СА дозволили підвищити ефективність 

роботи та зменшити вартість їх експлуатації у 

порівнянні із попередніми моделями й аналогічними 

виробами вітчизняних та іноземних постачальників. 

Створено та впроваджено тисячі СА інженерного 

обладнання з використанням розробленої технології. 

Удосконалені СА можуть бути використані як  на 

новобудовах, так і при реконструкції будівель. 

Натурний зразок, 

плакат 

60х80х50 

 

 

4,0 

  24.  Система 

інформаційного 

забезпечення 

депутатів Рад 

різного рівня 

(«Рада-3») 

Всі елементи системи «Рада-3» (від депутатських 

карток для реєстрації та голосування до засобів 

відображення) побудовані на сучасній елементній 

базі за допомогою сучасних засобів проектування.  

Впровадження розробки в Радах різного рівня 

забезпечить оперативність прийняття рішень та 

високу достовірність результатів. 

Плакат   

  25.  Енергозберігаючі 

світлодіодні 

освітлювальні 

системи 

 

Розроблена технологія, конструкторська документ-

тація, дослідні зразки світлодіодних світильників, у 

яких: електроспоживання у 2 рази менше, ніж в  

люмінесцентних лампах, і в 3-4 рази менше, ніж в 

лампах розжарювання; тривалий термін служби - у 

100 разів довший у порівнянні з лампами розжарю-

вання і в 50 разів довший, ніж у галогенної лампи. 

Плакат   

  26.  Програмно-

апаратний комплекс 

«Онкотест-WM1» 

Проведена дослідна експлуатація телемедич-ної 

діагностичної системи «Онкотест-WM-1», що 

дозволяє ефективно виконувати скринінг 

онкологічних захворювань для населення України. У 

2007 році тестувалися робочі місця лаборантів для 

виконання аналізу за методикою «Онкотест-2» в 

Київській міській онклогічній лікарні. Узгоджено 

МОЗ України. Методичні рекомендації щодо 

Плакат   
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використання методу «Онкотест-WM-1». 

  27.  Європейська 

система реального 

часу підтримки 

прийняття рішень з 

реагування на 

радіаційні аварії - 

РОДОС 

Розроблена система підтримки прийняття рішень по 

позаоб’єктному реагуванню у випадку радіаційних 

аварій “Родос» - це гідрологічний модуль для 

Європейської СППР, що впроваджений в усіх 

Європейських країнах. 

Плакат   

3.  Інститут 

програмних 

систем  

НАН України 

28.  Інформаційно-теле-

комунікаційна сис-

тема оформлення і 

видачі іноземцям та 

особам без грома-

дянства віз для 

в’їзду  в Україну і 

транзитного проїзду 

через її територію 

“Віза” 

Автоматизація процесів оформлення і видачі 

іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в 

Україну і транзитного проїзду через її територію, а 

також обмін інформацією щодо видачі віз між МЗС 

та профільними органами виконавчої влади за 

допомогою системи "Аркан". 

 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 

 

 

  

  29.  Інструментальна 

система для 

автоматизованого 

конструювання та 

синтезу  

Грід-програм 

(ІСАКС) 

Призначена для автоматизованого конструювання, 

генерації та розпаралелювання алгоритмів та програм 

при вирішенні складних задач. Вирішує проблему 

автоматизації генерації ефективного коду для Грід-

систем в умовах великого розмаїття обчислювальних 

платформ, середовищ розробки та виконання 

програмного коду. Надає можли-вість прискорювати 

виконання програм на різних паралельних Грід-

платформах в десяткі разів. 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 

 

 

  

  30.  Інтегрована 

міжвідомча 

iнформаційно-

телекомунікаційна 

система контролю 

за міграційними 

процесами 

“АРКАН” 

 

Призначена для автоматизації процесів 

мужвідомчого обміну інформацією щодо об’єктів 

міграційного контролю з метою своєчасного 

інформаційного забезпечення діяльності органів 

державної влади у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, протидії незаконній міграції та 

контролю за міграційними процесами на державному 

кордоні, а також виконання інших завдань у 

правоохоронній сфері згідно із законодавством. 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 

 

 

  

  31.  Інтегрована Автоматизація процесів своєчасного, достовірного та Презентація на ПК,   
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інформаційно-

телекомунікаційна 

система Державної 

прикордонної 

служби України 

“Гарт” 

функціонально повного інформаційного 

забезпечення діяльності суб’єктів системи стосовно 

виконання ними функцій із інформаційно-

аналітичної, оперативно-розшукової, оперативно-

службової діяльності Державної прикордонної 

служби України. 

проектор, 

плакат 

 

 

  32.  Інтегрована 

програмно-

інструментальна 

технологія подання 

та обробки знань 

(СЛМ-технологія) 

СЛМ-технології - нова модель подання знань та 

сукупність нових методів обробки знань, в тому 

числі: метод прямого логічного виводу, методи 

статичної верифікації та емпіричного тестування 

знань. СЛМ-технологія призначена для подання та 

обробки як чітких, так і нечітких знань про предметні 

області, задачі в яких зводяться до задач діагностики, 

інтерпретації, оцінки, ремонту, моніторингу тощо. 

СЛМ-технологія забезпечує автоматичне виконання 

статичної верифікації поданих знань, завдяки чому 

гарантується їх несуперечність та генерація множини 

тестових випадків, необхідних для виконання 

емпіричного тестування знань. 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 

 

 

  

  33.  Наукова електронна 

бібліотека 

періодичних видань 

НАН України 

(NASPLIB) 

 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань 

НАН України NASPLIB є бібліотекою відкритого 

доступу і забезпечує: 

 поповнення статтями із періодичних видань прямо 

із робочих місць інститутів НАН України та редакцій 

журналів; 

 централізоване адміністрування, супровід 

інформаційних ресурсів та надання послуг; 

 відкритий доступ з мережі Інтернет до статей із 

використанням розвинених механізмів навігації та 

пошуку, включаючи повнотекстовий пошук; 

 інтеграція в міжнародні та національні каталоги, 

реєстри та репозиторії; 

 доступність електронних ресурсів для усіх 

пошукових систем Інтернет. 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 

 

 

  

  34.  Академічна мережа 

обміну даними 

(АМОД)  

АМОД побудована з метою сприяння підвищенню 

ефективності та якості проведення наукових 

досліджень із фізики високих енергій, астрофізики, 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 
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НАН України 

 

молекулярної біології, нанотехнологій, фізики 

плазми та забезпечення оперативної взаємодії 

установ та науковців як в рамках держави, так і з 

зовнішнім світом. Основою АМОД є опорна 

багатокільцева волоконно-оптична магістраль 

протяжністю понад 3,5 тис. км та пропускною 

спроможністю – 10 Гбіт/с. Вона об’єднує 159 

наукових установ всіх наукових центрів НАН та 

МОН України у містах Києві, Харкові, Донецьку, 

Дніпропетровську, Сімферополі, Одесі, Львові 

(протяжність міських мережевих фрагментів – 278,7 

км; пропускна спроможність – 1 Гбіт/с; опорних 

вузлів – 17, з них 3 магістральних). Забезпечує 

телекомунікаційну грід-систему НАН України та 

МОН України високошвидкісними каналами обміну 

даними із пропускною спроможністю кластер-

кластер у 10Гбіт/с., доступ до європейської 

академічної мережі GEANT, польської академічної 

мережі PIONER, європейського центру ядерних 

досліджень GERN та надає високоякісний доступ до 

ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет. 

 

 

  35.  Комп’ютерна 

система для 

проведення 

сучасних 

психофізіологічних 

досліджень 

“Конструктор” 

Система є частиною програмного забезпечення 

робочого місця психофізіолога. Призначена для 

конструювання, створення та виконання проектів 

завдань досліджень, збору, обробки, зберігання, 

документування та візуалізації психофізіологіч-них 

даних та результатів виконання завдань, моніторингу 

функціонального стану людини, керування станом 

користувача та ефективністю системи людина-

комп’ютер і забезпечує: 

 можливість конструювання самим користувачем 

конкретних психофізіологічних досліджень від 

постановки задачі до включення зовнішніх керівних 

впливів; 

 врахування індивідуально-особистісних особи-

востей в професійній діяльності та формування ціліс-

ного образу людини, її індивідуально-типологічного 

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 
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адаптаційного психофізіологічного портрету; 

 індивідуалізацію підстройки обчислювальних 

засобів до конкретної людини та процесу керування 

взаємодією з комп’ютером. 

Створена система є частиною програмного 

забезпечення робочого місця психофізіолога. 
  36.  Теорія та моделі 

адаптивного 

реагування 

організму на зміни 

зовнішнього 

середовища 

 

 

Формалізована теорія децентралізованої адепта-ції 

організму до змін середовища, яка дозволяє 

зрозуміти механізми і причини виникнення 

нестабільних режимів функціонування людини-

оператора та будувати оптимальні алгоритми 

корекції її стану. Призначена для вивчення 

клітинних і системних механізмів перетворень 

нормальних процесів в патофізіології створені 

дослідні математичні моделі і програмні засоби.  

Презентація на ПК, 

проектор, 

плакат 

 

 

  

4.  Інститут проблем 

реєстрації 

інформації  

НАН України 

37.  Урядова 

інформаційно-

аналітична система, 

система з питань 

надзвичайних 

ситуацій 

Постійно діюча система, яка узагальнює інформацію 

по надзвичайних ситуаціях з усієї України, підтримує 

довідкові та аналітичні функції, прогнозування та 

моделювання виникнення та розвитку надзвичайних 

ситуацій, оцінювання збитків, планування заходів з 

ліквідації й попередження надзвичайних ситуацій, 

координацію та контроль за діями з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій.  

Плакат,  

презентація на ПК 

 

  

  38.  Моделюючий 

комплекс 

автоматизованої 

системи управління 

авіаційним 

комплексом  

(МК АСУ АК) 

 

 

Призначено для автоматизації процесів управління 

бойовими діями авіації; управління інженерно-

авіаційним та матеріально-технічним забезпеченням 

польотів; управління польотами та повсякденною 

діяльністю авіації. Впроваджені у комплексі 

технології забезпечують адаптацію автоматизованих 

робочих місць до вимог посадових осіб різних рівнів, 

тренаж і підготовку технічного персоналу та 

посадових осіб для розв’язання завдань управління 

авіаційним комплексом, моделювання взаємодії та 

тестування  комплексів і систем відображення 

повітряного, надводного оточення і управління 

авіацією.  

Демонстрація на 

ПК, плакат, 

натурний зразок  

  

  39.  Система оцінки Система придатна для оцінки персоналу у будь-якій Плакат,    
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персоналу за кіль-

кісними критеріями 

„Нагляд” 

предметній галузі. презентація на ПК 

 

  40.  Система збору і 

обробки інформації 

про повітряні, 

наземні та надводні 

об’єкти 

 

Система обробки інформації призначена для пошуку, 

збору, передачі, зберігання, обробки, відображення, 

розподілу і видачі інформації споживачам. Система 

включає до свого складу центри обробки інформації 

(ЦОІ), підцентри обробки інформації (ПЦОІ), 

джерела інформації, а також мережі передачі даних 

(МПД). 

Плакат,  

презентація на ПК 

 

  

  41.  Засоби підтримки 

проведення аналі-

тичних досліджень 

при моніторингу 

глобальних інфор-

маційних мереж 

Методика і програма забезпечення інструментальних 

засобів підтримки аналітичної діяльності на базі 

моніторингу контенту глобальних інформаційних 

мереж. 

Плакат 

 

  

  42.  Система підтримки 

прийняття рішень 

«СОЛОН-3» 

Система (СППР) призначена для підтримки 

прийняття рішень при перспективному  плануванні 

великих комплексних цільових програм (КЦП), 

розрахованих на виконання протягом заданого 

інтервалу часу. 

Плакат,  

презентація на ПК 

 

  

  43.  Набір 

діагностичних 

лінійок 

 

Набори призначені для  діагностики очних хвороб 

(косоокості) та ефективного їх лікування  шляхом 

використання елементів з мікропризмовою 

структурою – призм Френеля. Набір лінійок  

складається з 5-ти діагностичних лінійок з 

мікропризмами Френеля  номіналами від 2 до 60 

призмових діоптрій для виміру горизонтальних та 

вертикальних кутів відхилення зору. 

Планшет,  

натурні зразки 

 

  

  44.  Набір призмових 

компенсаторів 

косоокості  

КК-42 

Набір КК-42 складається з 42 призм (по 21 призми 

для кожного ока) з номіналами від 0,5 до 30 

призмових діоптрій призначені для остаточної 

діагностики. 

Планшет,  

натурні зразки 

 

  

  45.  Комбіновані лінзи 

Френеля для 

лікування 

косоокості 

Призначені для виготовлення окулярів із 

комбінованими лінзами згідно рецепту лікаря з 

метою лікування косоокості та інших вад зору 

одночасно. В комбінованих лінзах герметично 

Планшет,  

натурні зразки 
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 з’єднуються стандартні сферичні та астигматичні 

лінзи з призмами Френеля до 30 призмових діоптрій. 

  46.  Мобільний 

цифровий лазерний 

інтерферометрич-

ний комплекс для 

безпосереднього 

вимірювання коли-

вань земної поверх-

ні а також промис-

лових і житлових 

будівель і споруд 

Пропонується використовувати у якості цифрового 

сейсмометра для вимірювання коливань земної 

поверхні (а не їх швидкості) а також для 

вимірювання коливань будівель, веж, шляхопроводів, 

мостів. Точність вимірювання не гірше 0,6 нм у 

частотному діапазоні 0,1…20 Гц. 

 

Планшет, 

натурні зразки 

 

  

5.  Навчально-на-

уковий комплекс  

„Інститут прик-

ладного систем-

ного аналізу” 

НТУУ „КПІ”  

МОН України та 

НАН України 

47.  Хмарні сервіси 

навчання 

користувачів 

Української грід-

інфраструктури 

Хмарна система дистанційного навчання, яка 

міститьі навчальні матеріали для підвищення 

кваліфікації користувачів національної грід-

інфраструктури і співробітників регіональних 

центрів реєстрації (Registration Authority, RA) грід-

сертифікатів. 

Комп’ютер, плакат   

6.  Міжнародний 

науково-

навчальний 

центр 

інформаційних 

технологій та 

систем НАН  

та МОН України 

48.  Інтелектуальна 

система управління 

автономним 

роботом  

Розроблені інформаційно-комунікаційні технології 

дозволяють реалізувати інтелектуальне управління 

автономними мобільними роботами багатоцільового 

призначення із різними кінематичними схемами 

рухливої платформи та різнорідним сенсорним 

оснащенням. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  49.  Комп’ютерний 

модуль для 

автоматичного 

супроводу 

повітряних об’єктів 

Розроблена технологія виділення, виявлення та 

оцінки параметрів повітряних об’єктів у складі 

системи автоматичного супроводу. Технологія 

орієнтована на застосування у системах реального 

часу.  

Демонстрація  

на ПК 

  

  50.  Технологія 

інтелектуального 

керування  

динамічними 

Інтелектуальна система, що забезпечує ефективне 

управління складними динамічними об’єктами, 

зокрема, авіаційними і морськими транспортними 

засобами, з метою вирішення виражених конфліктів 

Демонстрація  

на ПК 
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об’єктами в 

критичних умовах 

реального часу. Система дає можливість істотно 

розширити перелік та  рівень складності задач, що 

вирішуються, а також суттєво збільшити рівень 

надійності та безпеки навіть за умов обмежених 

інформаційних ресурсів. 
  51.  Програма 

інтелектуального 

керування 

мережевими 

процесами в 

комп’ютерно-

комунікаційних 

комплексах 

Нова інформаційна технологія, що забезпечує 

застосування розподілених ресурсів для 

високоточного, якісного та надійного інтегрованого 

керування швидкісними жорсткими прикладними 

процесами в глобальних комп’ютерно-

комунікаційних мережах високої розмірності та 

складної конфігурації у критичних режимах 

функціонування. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  52.  Оптимальний 

спосіб керування 

посадкою літаків  

в умовах польоту 

за довільними 

маршрутами 

Технологічний комплекс, що компенсує дію збуреної 

атмосфери на траєкторію польоту, дозволяє 

підвищити якість витримування заданої траєкторії 

польоту повітряного судна. Впровадження системи 

розподіленого керування динамікою польоту 

повітряного судна дозволяє підвищити рівень 

безпеки польотів літаків у конфліктній ситуації при 

значній дії збуреної атмосфери у реальному масштабі 

часу. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  53.  Адаптивна техно-

логія оперативного 

відновлення праце-

здатного стану сис-

тем літака в аварій-

них умовах польоту 

Запропоновано підхід реалізації концепцій 

адаптивного управління, заснований на методах та 

засобах систем, що  самонастроюються.  

 

Демонстрація  

на ПК 

  

  54.  Система інформа-

ційної підтримки 

управлінських 

рішень у сфері 

економічної безпеки 

України 

Призначена для автоматизованого розв’язання задач 

комплексного оцінювання, аналізу і прогнозування 

стану економічної безпеки та оперативного 

виявлення потенційно несприятливих явищ і 

тенденцій з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень у цій сфері. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  55.  Біометрична систе-

ма контролю досту-

пу до приміщень 

Система  доступу  до  приміщень  на основі 

ідентифікації особи за зображенням обличчя.  

Демонстрація  

на ПК 
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загального та 

спеціального 

призначення 
  56.  Інформаційна 

технологія 

автоматичної 

ідентифікації 

людини за голосом 

Прикладна система, що орієнтована на роботу із 

мікрофонними та телефонними сигналами. Систе-ма 

працює у режимі реального часу та забезпечує 

експериментальну достовірність ідентифікації 

мікрофонних та телефонних сигналів. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  57.  Система моделю-

вання і прогнозу-

вання соціально-

економічних та 

екологічних 

процесів (АСТРІД) 

Система базується на оригінальній індуктивній 

технології виявлення закономірностей, що забезпечує 

підвищену точність моделювання та прогнозування в 

умовах коротких рядів статистичних даних. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  58.  Інформаційна 

технологія  

дослідження 

цитопротекторних 

механізмів клітини 

у боротьбі  

із гіпоксією 

Технологія дозволяє дослідити корекцію кисневого 

режиму  клітини при сумісній дії міоглобіну та 

оксиду азоту, а також шляхом внутрішньоклітинної 

міграції мітохондрій та збільшення їх окисної 

потужності. 

Демонстрація 

на ПК 

  

  59.  Інформаційна 

технологія  обробки 

цифрових медичних 

зображень на основі 

електронних 

сховищ 

Технологія дає можливість збирати, зберігати у 

спеціалізованих сховищах, а потім використовувати 

та обмінюватися цифровими медичними 

зображеннями при наданні медичної допомоги.  

 

Демонстрація 

на ПК 

  

  60.  Біоінформаційна 

технологія  ТРЕНАР 

у відновному 

лікуванні рухових і   

мовних функцій. 

 

Інформаційна технологія керування рухами кисті для 

відновлення мовлення у постінсультних хворих эа-

снована на використанні електронних апаратів, за до-

помогою яких тренують тонкі рухи кисті під впливом 

програмної електростимуляції певних м’язів. 

Для активації резервів відновлення коркового 

керування мовленням на базі цілеспрямованого 

керування примусовими м'язовими рухами кисті 

використовувались програми,  які надають апарати 

ТРЕНАР, зокрема  штучно синтезовані програми 

Демонстрація  

на портативному 

апараті 

та ПК 
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(”Синтез”) та програми, які надходять від власних 

здорових м’язів пацієнта (“Донор”). 
  61.  Мобільне 

застосування для 

спеціалізованого 

портативного 

пристрою  

”Діабет плюс” 

Пристрій  включає дві функціональних модулі - 

”Рання діагностика” та  ”Енергобаланс”. 

Демонстрація 

на ПК 

  

  62.  Персоніфікований 

електрокардіограф 

”ФАЗАГРАФ
R
” 

Комплекси забезпечують реєстрацію 

електрокардіограми людини безпосередньо з пальців 

рук та комп’ютерних програм, що реалізують 

оригінальну технологію оброблення сигналу; 

дозволяють проводити оперативну оцінку 

функціонального стану серцево-судинної системи 

людини в виробничих та домашніх умовах. 

Демонстрація  

на портативному 

апараті 

та ПК 

 

  

  63.  Методи 

телемедицини та 

ІКТ для 

застосування в 

умовах 

надзвичайних 

ситуацій різного 

рівня 

 

Ризики виникнення надзвичайних ситуацій, які 

становлять загрозу життю та здоров’ю людей і до 

яких відносяться дорожньо-транспортні пригоди, 

повені, техногенні та екологічні аварії тощо, 

вимагають розробки відповідних заходів, які 

стосуються наданню своєчасної та ефективної 

первинної медичної допомоги у тому числі і на місці 

події. 

Телемедичні технології дозволяють підвищити 

ефективність таких заходів за рахунок віддалених 

консультацій медичних працівників, що надають 

таку допомогу з боку провідних фахівців медицини. 

В Україні подібні  роботи проводяться вперше. 

Демонстрація 

на ПК 

  

  64.  Інтелектуальні 

мовленнєві 

технології та 

системи 

1. Усномовний   словник-перекладач  ”Тлумач” –  

електронна  модель  паперового розмовника; 

2. Стенографування мовленнєвих записів – 

перетворення на текст звукових файлів; 

3. Пошук слів у мовленнєвих записах – для 

знаходження згадувань про ту чи іншу особу, подію 

тощо; 

4. Система  диктування українською мовою – на 200 

тис. слів; 

Демонстрація  

на ПК 

  



 17 

5. Озвучення текстів – синтез мовлення за довільним 

текстом. 
  65.  Технологія 

інтелектуальної 

обробки текстів 

природною мовою 

 

 

Технологія побудована на основі онтологічних 

лінгвістичних баз знань та містить потужні 

алгоритмічні засоби смислової обробки текстів. 

Використання даної технології дозволяє швидко та 

ефективно розробляти прикладні лінгвістичні 

комп’ютерні програми, такі як системи машинного 

перекладу, автоматичного реферування, смислового 

пошуку, визначення тематики тексту та інші. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  66.  Система  швидкого 

дистанційного 

радіологічного 

контролю 

Спеціалізований програмний модуль, який при будь-

якому розташуванні радіоактивних джерел 

забезпечує швидку ідентифікацію цих джерел з 

високою ймовірністю та чутливістю в умовах 

обмеженого часу вимірювання. Програмний модуль 

забезпечує оперативний  дистанційний контроль 

радіаційного стану навколишнього середовища. 

Враховуються специфічні вимоги, що обумовлені 

необхідністю виявлення радіоактивних матеріалів, 

які можуть бути замасковані за допомогою 

екранування їхнього випромінювання поглинаючими  

речовинами, а також замаскованих під звичайні 

будівельні матеріали або мінеральні добрива з 

підвищеним власним радіаційним фоном. 

Демонстрація  

на ПК 

  

  67.  Технологія  

визначення 

концентрації 

важких  металів у 

грунтах, рослинах і 

продукції 

тваринництва 

Принцип роботи аналізатора ІХП засновано на 

методі інверсійної хронопотенціометрії. Пристрій 

може бути використано для вимірювання 

концентрації свинцю, кадмію, міді, цинку, олова, а 

також при атестуванні Держспоживстандартом 

відповідної методики для вимірювання ртуті, 

миш’яку, нікелю та кобальту. 

Демонстрація  

на ПК 

  

    Відділення механіки 

 

   

7.  Інститут 

технічної 

механіки НАН і 

НКА України 

68.  Презентація  

12 технологій, 

розроблених в 

інституті  

Технологія вібраційно-обертального буріння 

свердловин буровими снарядами з високочастотним 

кавітаційним гідро вібратором, що дозволяє 

підвищити ефективність обертального буріння 
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свердловин у різних типах порід. 

Автономні пневматичні системи віброзахисту у 

складі підвісок сидінь водіїв транспортних засобів 

різного призначення для суттєвого зменшення 

вібронавантажень, які діють на водія. 

Пневматична підвіска автомобілю, яка забезпечує 

суттєве підвищення його керованості та плавності 

руху, зниження власної частоти та рівня амплітуд 

коливань автомобілю. 

Пристрої та технологія гідродинамічного 

стимулювання нафтових свердловин для збільшення 

дебіту та поновлення їх роботи. 

Модернізація трьохелементних візків вантажних 

вагонів для подовження їх строку роботи та 

підвищення динамічних характеристик вантажних 

вагонів. 

Іоно-плазмова технологія і плазмові технологічні 

пристрої для нанесення функціональних покриттів на 

робочі поверхні пар тертя типу «циліндр-поршень». 

Технологічні процеси виготовлення приладів 

антенно-хвилеводної техніки та концентраторів 

сонячної енергетики для виготовлення тонкостінних 

конструкцій мінімальної ваги. 

Технологія відпрацювання проточних трактів 

промислових апаратів. 

Технологія розрахункового обґрунтування про-

ектних параметрів складних гідравлічних систем. 

Технологія вихрової сепарації дрібнодисперсного 

пилу з газового потоку з використанням енергії 

співвісних зустрічних вихрових течій для сепарації 

пилових частин з запилених потоків та створення на 

цій основі пилоочисних апаратів. 

Екологічно чиста технологія видалення окалини з 

гарячевальцьової сталі з використанням водяних 

струменів високого тиску. 

Нова медична технологія з використанням 

електромагнітних хвиль КВЧ діапазону та апаратно-
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програмні засоби для її реалізації. 

  69.  Енергопоглиналь-

ний пристрій 

системи пасивного 

захисту 

пасажирського 

локомотива нового 

покоління при 

аварійних 

зіткненнях з 

перешкодою 

Розроблено та запатентовано (Патент на корисну 

модель 64978 Україна, МПК В 61 G 11/00. Пристрій 

для поглинання енергії удару/ Бюл. № 22/2011) 

конструкцію енергопоглигального пристрою для 

установки в кінцевих частинах рами швидкісного 

(конструкційна швидкість вище 160 км/год) 

пасажирського локомотива при аварійних зіткненнях 

з перешкодою. При розробці пристрою поглинання 

енергії (ППЕ) за основний тестовий сценарій 

аварійного зіткнення вибрано сценарій зіткнення 

локомотива з вантажним вагоном масою 80 т зі 

швидкістю 36 км/год згідно європейському стандарту 

EN 15227 та російським вимогам з пасивної безпеки 

пасажирського залізничного рухомого складу. 

Конструкція сталевого пристрою включає два 

послідовно з’єднаних короби з пакетами 

шестигранних та тригранних стільників. Визначено 

параметри ППЕ, при яких енергоємність одного 

пристрою складає 1,1 МДж при деформації 0,8 м. На 

випробувальному полігоні у м. Герліц (Німеччина) 

ПКПП “МДС” разом з ІТМ НАНУ і ДКАУ виконано 

креш тест експериментального зразка ППЕ і 

показано, що результати креш тесту добре 

узгоджуються з результатами моделювання роботи 

цього зразка ППЕ при ударі (розбіж-ність становить 

близько 5%). Результати креш тесту ППЕ 

представлено на виставці ІнноТранс 2014 в Берліні. 

   

8.  Інститут проблем 

міцності  

ім.Г.С.Писаренка 

НАН України 

70.  Ударостійкі захисні 

склоблоки для 

систем бронювання 

військових об’єктів 

і техніки 

Броньовані склоблоки призначені для захисту 

військових об’єктів і техніки із змінним рівнем 

захисту, мають підвищений опір динамічному 

руйнуванню при дії стрілецької зброї. 

Плакат, 

 зразки скляних 

броньованих блоків 

 30 кг 

  71.  Збільшення ресурсу 

редукторів 

вертольотів 

Збільшення ресурсу редукторів вертольотів шляхом 

підвищення твердості і зносостійкості шестерень 

азотуванням.  

Плакат, 

 зразки 

деталей 

  

  72.  Підвищення ресурсу Методологія і результати робіт по підвищенню Плакат   
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авіаційного 

електрообогрівного 

скла кабін пілотів 

ресурсу авіаційного скла. 

  73.  Технологія іонного 

плазмового 

азотування поверхні 

деталей машин і 

інструменту у 

вакуумі 

Енерго- ресурсо- зберігаюча технологія зміцнення 

поверхні деталей машин і інструменту, яка замінює 

закалку ТВЧ, цементацію тощо. 

 

Презентація на ПК,  

натурні зразки, 

планшет - 3 шт. 

 

120х100 

см – 

3,5 кг 

 

 

    Відділення фізики і астрономії 

 

   

9.  Інститут фізики  

НАН України 

74.  Широкосмуговий 

реєстратор 

імпульсного 

лазерного 

випромінювання 

Створений зразок широкосмугового реєстратора 

імпульсного лазерного випромінювання, який 

призначений для здійснення захисту бронетехніки 

від ураження в складі вітчизняного комплексу 

оптико-електронної протидії "Варта" (ТШУ-1С). 

Реєстратор чутливий у всьому спектральному 

діапазоні, який використовують сучасні лазерні 

цілевказувачі та далекоміри. Завдяки своїм  

параметрам має значні переваги над системами 

реєстраторів, що використовуються в даний час.  

Презентація на ПК, 

плакат 

  

  75.  Піроелектричний 

вимірювач 

енергетичних 

параметрів 

імпульсного 

лазерного 

випромінювання 

 

Піроелектричний вимірювач енергії імпульсного 

лазерного випромінювання нового покоління, 

призначений для одночасного вимірювання енергії як 

кожного імпульсу, так і інших характеристик цугу 

імпульсів: частоти та середньої потужності цугу в 

УФ, видимому та ІЧ діапазонах спектра. Прилад 

забезпечує можливість контролю – управління 

технологічними процесами у промисловості, 

медицині, визначення рівня інтенсивності лазерного 

опромінення об'єктів. 

Натурний зразок, 

презентація на ПК, 

плакат 

  

  76.  Кріогенна апаратура 

низькотемператур-

ного зміцнення 

інструмента, 

деталей машин для 

потреб 

Для підвищення зносостійкості деталей та 

інструменту з легованих марок сталей і прокатних 

виробів, розроблена нова кріогенна технологія на 

основі наукових досліджень. Низькотемпературна 

технологія, розроблена спільно з Інститутом чорної 

металургії імені З.І. Некрасова НАН України 

Натурний зразок, 

презентація на ПК, 

плакат 
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машинобудування 

та прокатного 

виробництва 

дозволяє підвищити зносостійкість ресурс 

експлуатації виробів для машинобудування, а також 

подовжити ресурс валків прокатних станів. Кріогенна 

обробка поверхні деталей, прокатних виробів і валків 

проводиться кріогенним обладнанням при 

температурі рідкого азоту. 

  77.  Безконтактний 

пірометр 

спектрального 

відношення ДПР-1 

для вимірювання 

високих температур. 

 

Пірометр ДПР-1 застосовується для безконтактного 

вимірювання високих температур при плавленні та 

обробці чорних і кольорових металів у металургії, 

машинобудуванні, обробці матеріалів при високих 

температурах. Характеризується високою точністю, 

швидкістю, надійністю і експлуатаційною гнучкістю 

у роботі. Діапазон температур +200 - +3000 
0
С, 

точність +5
0 

С. За своїми параметрами знаходиться 

на рівні кращих світових зразків. 

Натурний зразок, 

презентація на ПК, 

плакат 

  

  78.  Уніфіковані 

терморегульовані 

кріостати УТРЕКС 

Для розробки і дослідження матеріалів при низьких 

(300 – 70К) і зверхнизьких температурах (1,4 – 10К) в 

Інституті фізики НАН України розроблені та 

виготовлені кріостати з регулюванням температури в 

діапазоні від температур, близьких до абсолютного 

нуля, до кімнатних температур (1,4 - 300 К). 

Особливо актуальними є мікроскопічні методи 

наукових досліджень наноструктур матеріалів, 

композитів, біофізичних досліджень, а також 

досліджень явищ надпровідності в широкому 

діапазоні температур. Кріостати як автономного, так і 

проточного типу характеризуються високою 

стабільністю температури (0,01К) та можливістю 

плавної зміни температури з інтервалом ±0,1К,  

Натурний зразок, 

презентація на ПК, 

плакат 

  

10.  Інститут фізики 

напівпровідників  

ім. В.Є. 

Лашкарьова 

НАН України 

79.  Наноматеріали  

та нанотехнології 

спеціального 

призначення 

Наноклейові композиції та нанотехнології з’єднання 

деталей оптико-електронних систем спостереження 

та прицілювання. 

Натурний зразок 

оптичного блоку 

виробів НВП 

«Фотоприлад», 

плакат 

  

  80.  Плівкові термочут-

ливі сенсори для 

використання у 

Розроблені фізико-технологічні основи та 

виготовлення дослідних зразків плівкових 

термочутливих сенсорів, які можуть бути 

Натурні зразки, 

плакат 

  



 22 

перспективних 

болометричних 

матрицях 

використані при створенні болометричних матриць 

тепловізорів. 

  81.  Прилад «Плазмон» 

для контролю 

небезпечних, 

отруйних речовин  

у питній воді 

На основі явища поверхневого плазмонного 

резонансу розроблено дослідні зразки мобільного 

приладу «Плазмон», який має високу чутливість 

виявлення отруйних або шкідливих речовин у питній 

воді. При відповідних методичних доробках прилад 

також може бути використано для контролю 

наявності речовин, які відносяться до категорії 

біологічної зброї. 

Натурний зразок, 

планшет 

  

  82.  Перетворювачі 

тиску з роздільною 

мембраною 

Придатність для вимірювання абсолютного, 

диференційного або надлишкового тиску агресивних 

рідин та газів. 

Діапазон вимірювання тиску від 1 до 60 атм. Робоча 

температура  -40 ºС до +80 ºС. Похибка не більше 

0.5%  у робочому діапазоні температур. 

Натурний зразок   

  83.  Інтегральні 

перетворювачі 

тиску 

Придатність для вимірювання абсолютного, 

диференційного або надлишкового тиску 

неагресивних рідин та газів. 

Діапазон вимірювання тиску від 0.1 до 350 атм. 

Робоча температура  -40 ºС до +80 ºС. Похибка не 

більше 0.2%  у робочому діапазоні температур 

Натурний зразок   

  84.  Багатоканальний 

оптичний обертовий 

з’єднувач 

 

Багатоканальний оптичний обертовий з’єднувач 

(БООЗ) призначений для безконтактної передачі 

широкосмугових цифрових сигналів з обертових 

об’єктів на нерухомі і є оптичним аналогом 

електричного обертового струмознімача.  

Технічні характеристики: 

Кількість оптичних каналів*  - до  20 шт. 

Величина оптичних втрат в каналі**  -  3-10 дБ. 

Частотна смуга  кожного каналу  > 500 Мбіт/с. 

Рівень перехресної перешкоди   “–” 120 дБ. 

Величина амплітудної модуляції сигналу - 0,8 дБ. 

Швидкість обертання - до 200об/хв. 

Температурний діапазон – «мінус» 20 + 50 ºС.  

Пристрій має вільний простір на осі обертання для 

Натурний зразок   
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встановлення всередині ООЗ НВЧ хвильоводу, що 

дозволяє його використання в радіолокаційних 

станціях з пасивними фазованими ґратками.  

* Загальна кількість оптичних каналів, конструк-ція 

та тип волоконно-оптичних з’єднань визнача-ються 

областю використання БООЗ і Замовником; 

** Залежить від діаметру волоконно-оптичного 

кабелю лінії зв’язку. 

  85.  Приймач 

випромінювання 

суб-ТГц діапазону 

спектра 

Розроблено та виготовлено приймач випромінювання 

суб-ТГц діапазону спектра зі вбудованим 

підсилювачем, який може бути використаний при 

створенні суб-ТГц систем технічного бачення. 

Натурний зразок, 

планшет 

  

  86.  Восьмиелементний 

лінійчатий приймач 

випромінювання 

суб-терагерцового 

діапазону спектру 

Приймач випромінювання призначений для 

використання в системах технічного бачення з 

активним джерелом випромінювання в діапазоні 

частот 100  300 ГГц. Може бути використаний для 

візуалізації предметів в реальному масштабі часу за 

такими непрозорими у видимому діапазоні 

речовинами як пластик, картон, гіпсокартон, 

пінопласт, тканина, кераміка. 

Технічні характеристики: 

Робоча температура – 70  350 К. Кількість чутливих 

елементів – 8. Оптимальна кількість елементів 

послідовно з’єднаних лінійок – 80. Розміри лінійки – 

8  2 мм
2
. Розміри окремого елементу (разом з 

антеною) – 1  1 мм
2
. Розміри окремого детектору 

(польового транзистору) – 0.350.5 мкм
2
. Амплітуда 

вихідного сигналу ~3В. 

Динамічний діапазон ~ 50 дБ. Вольт-ватна чутливість 

(140 ГГц) з урахуванням підсилювача ~ 10000 В/Вт. 

Неоднорідність чутливості < 25%.  

Максимальна тактова частота – 2 МГц.  

Максимальна частота строк – 20 кГц. 

Натурний зразок   

  87.  Матричний прилад  

із зарядовим 

зв’язком та 

підсилювачем на 

Призначений для використання у системах 

технічного бачення у видимому діапазоні спектру та 

реальному масштабі часу за умов низької 

освітленості ( >10
-4

 лк). 

Планшет    
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основі електронного 

множення 

  88.  Світлодіодна 

блочно-модульна 

ілюмінаційна 

система 

Призначена для оформлення святкового середовища 

вечірнього міста. 

Натурний зразок   

  89.  Електронні системи 

керування 

світлодіодними 

освітлювальними 

приладами  

Призначені для перетворення напруги живлення 

220В/50Гц в стабільний струм для живлення світло-

діодів і забезпечують параметри і характеристики, 

що відповідають вимогам міжнародних та 

гармонізованих з ними українських стандартів. 

Натурний зразок   

  90.  Енергозберігаючі 

світлодіодні лампи 

на заміну ламп 

розжарювання  

 

Призначені для заміни ламп розжарювання та 

компактних люмінесцентних ламп з цоколями Е27 та 

Е154. Забезпечують параметри і характеристики, що 

відповідають вимогам міжнародних та 

гармонізованих з ними українських стандартів. 

Натурний зразок   

  91.  Енергозберігаючі 

світлодіодні 

стельові 

світильники  

 

Призначені для освітлення об’єктів бюджетної 

сфери, офісів, аудиторій та класів учбових закладів. 

Забезпечують параметри і характеристики, що 

відповідають вимогам, затвердженим Постановою 

КМ України від 15.10.2012 р. № 992. 

Натурний зразок 0,6х0,6 м
2 

 

5х1,2 

=6 кг 

  92.  Вуличні 

світлодіодні 

світильники 

Призначені для освітлення автомобільних доріг та 

автомагістралей. 

Натурний зразок 08х02х0,3 

м 

 

7х3 кг 

  93.  Блок живлення 

електролюмінісцент

них ламп “БПЛ-80” 

Сумарна потужнiсть пiдключених ламп - 15÷80 Вт. 

Коефiцiєнт потужності не менш 0,96. Габаритнi 

розмiри, мм:249х55х36. Вага -0,8 кг. 

Планшет    

  94.  Акустоемісійний 

експрес метод 

контролю 

порогових процесів 

in-situ у 

напівпровідниках та 

напівпровідникових 

структурах 

Даний метод є пасивним ультразвуковим 

неруйнівним експрес-методом, який дозволяє в 

режимі реального часу виявити у напівпровід-

никових світловипромінюючих структурах початок 

деградаційних процесів при пропусканні постійного 

прямого струму. А також визначити поріг плавлення 

напівпровідників при імпульсному лазерному 

опроміненні. Реєстрація сигналів акустичної емісії 

(АЕ) здійснюється пєзодатчиками в смугах частот 

20–5000 кГц з комплекту двоканального 

Рекламний 

матеріал 
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акустоемісійного приладу АФ-15 в смугах частот 20–

200 кГц, 200–500 кГц, 500–1000 кГц та 200–2000 кГц 

з приблизно однаковою відносною чутливістю в 

середині відповідної смуги. Реєструються основні 

параметри АЕ – інтенсивність АЕ, амплітуда АЕ, 

сумарна АЕ. 

  95.  Розробка та 

впровадження у 

виробництво 

напівпровідникових 

лінійних сенсорів 

для 

багатофункціональ-

них малодозових 

рентгенівських 

апаратів 

Напівпровідниковий скануючий лінійний сенсор 

дозволяє миттєво отримати рентгенівське зображен-

ня і не вимагає періодичного обслуговування. Велика 

кількість активних елементів, що в ньому 

знаходяться, забезпечують просторовий розподіл у 

площині пацієнта до 4 пар ліній на мм, що дозволяє 

одержувати прямий знімок лише при 0,3 мР у 

площині пацієнта, що в 5-10 разів менше ніж для 

плівкового апарату, завдяки перетворенню 

рентгенівського випромі-нювання в цифровий сигнал 

і високій ефектив-ності реєстрації. Для одержання 

знімка лінійний сенсор, що складається з 2560 

елементів і має довжину 550 мм, переміщають у 

горизонтальному напрямку вздовж зони обстеження 

одночасно з віялоподібним рентгенівським пучком, 

сформованим щілинною діафрагмою. 

Планшет    

  96.  Приймач 

випромінювання 

суб-ТГц діапазону 

спектра 

Розроблено та виготовлено приймач випромінювання 

суб-ТГц діапазону спектра зі вбудованим 

підсилювачем, який може бути використаний при 

створенні суб-ТГц систем технічного бачення. 

Натурний зразок 

приладу 

  

  97.  Аналізатор іонного 

складу рідких 

сумішей “ІСПТ – 3” 

Призначення: моніторинг рідких сумішей на вміст 

іонів різного типу. 

Натурний зразок 

приладу 

18х11,5х9

,5 

 

2,3 кг 

  98.  Аналізатор водно-

спиртових розчинів  

“ІМ-1” 

Прилад призначений для визначення марки та 

домішок у водно-спиртових напоях з великим 

вмістом спирту (горілки і коньяку) відповідно до 

ДСТУ. 

Натурний зразок 

приладу 

18х11,5х9

,5 

 

2,3 кг 

  99.  Аналізатор газових 

сумішей 

“ГАЗ-2У”  

Призначення: аналіз газових сумішей органічних 

речовин, алкогольних та безалкогольних напоїв, 

парфумів, токсичних домішок у повітрі. 

Натурний зразок 

приладу 

15х15х15 

 

1 кг 

  100.  Спектрометр на Прилад призначений для визначення оптичних Натурний зразок 25 х 50 1,5 кг 
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поверхневому 

плазмонному 

резонансі 

“ПЛАЗМОН  

СПР-8” 

властивостей нанорозмірних діелектричних структур 

та змін цих властивостей, обумовлених 

біомолекулярними взаємодіями при зміні хімічного 

складу середовища. Галузь застосування: медицина, 

біотехнологія, ветеринарія та ін. 

приладу   

  101.  Оптоелектронні 

блоки до 

течешукачів аміаку  

Призначення: детектування наявності аміаку в 

навколишньому середовищі та в магістралях 

транспортування аміаку. 

Основні технічні характеристики приладу: 

• поле зображення - до 2 см,  

• максимальна кількість кольорів, що реєстру-ються 

- 10E6, 

• кількість оптичних каналів – 1, 

• світлова чутливість - 1–50 люкс,  

• максимальні розміри зразка - 15 х 15 мм, 

• тип освітлювача/температура USB LED/6500 К,  

• частота захвату кадру зображення 15–30 кадр/с, 

• порогова чутливість реєстрації  <1 ррм. 

Розміри оптоблоку: 

а) стрічковий 70 х 110 мм, 

б) плівковий  47 х 55 мм. 

Натурний зразок 

приладу 

15х15х15 

 

0,5 кг 

  102.  Аналізатор 

загальної 

токсичності 

розчинів МЕС-5 

Визначення наявності іонів важких металів та 

органічних пестицидів в продуктах харчування, 

водних стоках. 

Натурний зразок 

приладу 

  

  103.  Колориметричний 

детектор газових 

сумішей “КД-2” 

 

Прилад призначений для детектування та аналізу 

газових сумішей в досліджуваних пробах повітря або 

в навколишньому середовищі та може бути 

застосований в технологічних процесах на 

виробництві, для діагностування захворювань у 

медицині, у фармакології та парфумерному 

виробництві, для екологічного моніторингу. 

Планшет   

  104.  Багатоелементний  

оптоелектронний 

газоаналізатор  

Призначення: детектування та аналіз різних газових 

сумішей в аналізованих пробах повітря та 

навколишнього середовища. 

Основні технічні характеристики приладу: 

• поле зображення - від 1 мкм до 2 см, 

Натурний зразок 

приладу 

15х15х15 

 

0,5 кг 
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• просторова роздільна здатність 0,5 мкм, 

• максимальна кількість кольорів, що 

реєструються - 10E6,  

• кількість оптичних каналів - 1–20, 

• світлова чутливість 1–50 люкс,  

• максимальні розміри зразка - 20 х 20 мм, 

• тип освітлювача/температура  LED/6500 К,  

• частота захвату кадру зображення 15–30 кадр/с, 

• порогова чутливість реєстрації окремих газів 10-

300 ррм.  250х145х200 мм 

  105.  Вимірювач 

соматичних клітин  

в молоці АМВ3 

Визначення якості незбираного молока та кількості 

соматичних клітин у молоці.  

Галузь застосування: підприємства усіх форм 

власності із виробництва і переробки молока при 

впровадженні ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче 

незбиране. Вимоги при закупівлі». 

Натурний зразок, 

планшет 

  

  106.  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 

 

  

11.  Інститут 

металофізики  

ім. Г.В. 

Курдюмова  

НАН України 

107.  Зміцнені інварні 

сплави 

Сплави розмірно стабільні при зміні температури, 

стійкі до циклічних навантажень, мають високу 

міцність, низький або аномально високий коефіцієнт 

термічного розширення, поєднують інварні та 

елінварні властивості, важливі для точного 

приладобудування. 

Натурні зразки, 

проспекти, 

презентація на ПК 

  

  108.  Магнітопроводи та 

трансформатори з 

аморфних матеріа-

лів для систем 

телекомунікації 

Розроблена технологія виробництва магнітопроводів 

і трансформанорів на основі нових аморфних 

матеріалів з високими технічними характеристиками. 

Натурні зразки, 

проспекти, 

презентація на ПК 

  

  109.  Сплави з ефектом 

пам’яті форми, 

надпружністю і 

високою демпфую-

Сплави з особливими фізичними властивостями, 

повне відновлення форми виробу при деформації до 

10%, вузький температурний інтервал відновлення 

форми, висока термоциклічна стабільність, висока 

Планшет, 

натурні зразки, 

проспекти 
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чою здатністю стійкість до окислення. 

  110.  Низькотемпературні 

гнучкі нагрівачі на 

базі аморфної 

стрічки 

Розроблено технологію отримання аморфної стрічки 

на основі заліза з великим питомим опором і 

запропоновано новий вид низькотемпературних 

нагрівачів. 

Планшет, 

комп’ютер, монітор, 

натурні зразки, 

проспекти 

  

  111.  Технологія і 

обладнання 

ультразвукової 

ударної обробки 

зварних з’єднань 

Ультразвукова ударна обробка зварних з’єднань 

знижує енергоспоживання, якість і міцність зварних 

з’єднань відповідальних конструкцій, покращує 

умови праці. 

Планшет, 

натурні зразки, 

проспекти 

 

  

  112.  Технологія 

виробництва 

нанокристалічних 

стрічкових осердь 

Технологія отримання стрічкових осердь 

трансформаторів та магнітопроводів з високими 

магнітними властивостями та низькими 

масогабаритами. 

Планшет, 

натурні зразки, 

проспекти 

 

  

  113.  Економічне вироб-

ництво титанових 

деталей методом 

порошкової 

металургії 

Економічний метод перетворення металевих 

порошків у деталі. 

Планшет, 

натурні зразки, 

інформаційні 

матеріали 

  

  114.  Прилад для 

спектральної 

діагностики 

внутрішніх 

оболонок ока 

Прилад дозволяє діагностику внутрішньої оболонки 

ока в реальному часі не використовуючи інвазивний 

методом, трансілюмінація через склеру. 

Планшет, 

презентація на ПК, 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

  

  115.  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, 

презентація на ПК, 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

  

  116.  Біоактивні неорга-

нічні композитні 

матеріали на основі 

гідроксоапатиту 

кальцію 

Імплантати з розроблених наноматеріалів мають 

абсолютну біосумісність, регульовану біоактивність, 

остеокондуктивні і остеоіндуктивні властивості, 

сприяють процесам остеосинтезу і повного 

відновлення кісткової тканини. 

Планшет, 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

  

  117.  Лазерна модифіка-

ція поверхні 

Розроблено і запропоновано для стоматологічної 

практики метод фінішної обробки лазерним 

Планшет, 

презентація на ПК, 
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стоматологічних 

сплавів 

опромінюванням поверхні металічних конструкцій. 

 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

  118.  Технологія 

селективного 

видалення 

радіонуклідів та 

іонів тяжких 

металів з водних 

розчинів 

Технологія видалення та захоронення радіонук-лідів 

та іонів важких металів з використанням дешевого 

гідроксоапатиту кальцію (собівартість у 10 разів 

менша ніж існуючі зарубіжні аналоги) та процес 

термічного переводу, при відносно низьких 

температурах Т=500○С, гідроксоапатиту кальцію у 

кристалічний стан. 

Планшет, 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

  

  119.  Конструкційні 

аморфні сплави 

Для використання в клапанних головках типу ГК, 

зокрема, стаціонарних хладонових вогнегасників 

серійних модульних установок газового 

пожежегасіння. 

Планшет, 

натурний зразок, 

інформаційні 

матеріали 

  

  120.  Технологія 

низькотемпературно

го іонно-плазмового 

напилення твердих 

захисних покриттів 

Технологія дозволяє отримувати покриття на 

матеріалах при температурі 100-200○С
0
. 

Планшет, 

натурні зразки, 

інформаційні 

матеріали 

  

12.  Головна 

астрономічна 

обсерваторія 

НАН України 

121.  Блок спектрально-

поляриметричного 

аналізу 

Астрономічний стокс-панорамний поляриметр. 

Призначений для космічної місії «Аерозоль. UA». 

Натурний зразок  3 кг 

13.  Інститут 

прикладних 

проблем фізики  

і біофізики  

НАН України  

 

122.  Портативний сканер 

- селективний 

детектор  у повітрі 

молекул органічних 

сполук наднизької 

концентрації  із 

класу вибухових, 

отруйних, наркотич-

них, фізіологічно 

активних речовин  

Для служб безпеки, доглядання, охорони, пошуку, 

маркування, транспортної безпеки, криміналістики. 

Експериментальний зразок сканера для виявлення у 

повітрі при атмосферному тиску слідових 

концентрацій летких сполук із класу вибухових, 

отруйних, наркотичних, фізіологічно активних 

речовин методами спектрометрії іонної рухливості на 

рівні  одиниць ррм (молекула серед мільйону інших). 

Плакат    

  123.  Носимий монітор 

функціонального 

стану отруєних 

чадним газом, 

Призначений для  лікарів екстреної медичної 

допомоги, пожежних і рятувальних служб. 

Визначає  зміни в часі рівня блокованої 

кисеньтранспортної фракції гемоглобіну, 

Плакат   
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палінням, 

шкідливими 

випарами  

концентрації карбоксигемоглобіну в артеріальній 

крові,  моноксиду вуглецю у видиху, показників 

діяльності серця, дихання, пульсоксиметрії, 

кровообігу, їх електронне документування і 

програмно-моніторний аналіз. 
  124.  Шовні нитки 

поліфіламентної 

структури з 

біоактивним 

покриттям для 

хірургії і вітчизняна 

технологія і зразки 

обладнання для їх 

виготовлення 

 

Пропонуються до впровадження розроблені 

технологічні складові і діючі зразки обладнання, що 

забезпечують  приготування протимікробного 

біологічно активного покриття і виготовлення 

шовних ниток поліфіламентно-суцільної структури 

стандартних типорозмірів для хірургії. Отримані 

нитки мають значно зменшені капіляр-но-всмоктуючі 

характеристики, зменшують ризик  проникнення 

інфекції та післяопераційних ускладнень. 

«Капрохіт» - капронові з покриттям  похідними 

хітозану;  

«Поліефірхіт» - поліефірні із покриттям  похідними 

хітозану; 

«Лавсанхіт» - лавсанові із покриттям  похідними 

хітозану; 

«Капропол» - капронові із просочуванням  

прополісом; 

«Лавсанпропол» - лавсанові із просочуванням  

прополісом; 

«Поліефірпропол» - поліефірні   із просочуванням  

прополісом; 

«ПГАпропол» - ПГА (розсмоктуючі) із 

просочуванням  прополісом.  

Натурні зразки, 

плакат 

  

  125.  Лазерні пристрої  і 

методи 

дистанційного 

детектування 

зміщення поверхні і 

поперечних 

коливань будівель, 

мостів, інших  

об`єктів з 

Для будівельників, служби контролю за деформацією 

споруд. мостів, служби надзвичайних ситуацій, а 

також приладобудівних підприємств. Діодно-лазерна 

система вимірювання поперечного зміщення 

об’єктів, віддалених від  точки спостереження на 

відстань десятків метрів (очікувано по віддаленості 

об’єкту ~100 м; діапазон визначення поперечного 

зміщення біля  10 мм; точність вимірювання ~ 1 - 10 

мкм). Захищено патентами України №78414 

Плакат   
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контрольованим 

моніторингом 

зміщення 

«Пристрій для дистанційного контролю вигину 

будівель та їх конструкцій» та №78411 

«Дистанційний датчик поперечних коливань 

об’єктів». 
  126.  Технологія і засоби 

виробництва сітча-

них поліпропілено-

вих ендопротезів   

із покриттям 

композитом на 

основі  хітозану для 

пластики м'яких 

тканин у хірургії 

Технологія приготування покриття сітчаних 

поліпропіленових ендопротезів хітозановим 

композитом для пластики м'яких тканин для 

підвищення біосумісності і приживання.  

Натурні зразки   

плакат 

  

  127.  Технології і 

обладнання для 

виробництва засобів 

захисту і лікування 

ран, опіків, 

дерматоушкоджень 

і косметичних змін  

у формі пов’язок, 

полотен, аплікацій  

з іммобілізованими 

активаторами 

ранолікування  

Пропонується дві групи технологій і діючі зразки 

обладнання для виробництва засобів захисту і 

лікування ран (ВЗЛР), опіків, дерматоушкоджень і 

косметичних дій, а саме:    

Перша група  Термотехнології ВЗЛР і міні-лінія 

«Ранолікполотно 240» з використанням нагріву.  

 Друга група Кріотехнології ВЗЛР; з викорис-танням 

холоду і обладнання для її реалізації.  

Розроблені технології і  обладнання дозволяють 

виготовляти і 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 полімерними покрит-

тями на основі полівінілового спирту, полівініл-

пірролідону, з іммобілізованими хітозаном, 

лікувальними не токсичними та біологічно 

безпечними субстанціями і речовинами, які здатні 

виявляти ранозаживлюючу, антикоагулянтну, 

антитромбогенну, бактерицидну дію, мати відповідні 

структурно-споживчі властивості.  

Розробка захищена патентами України. По своїх 

властивостях не поступається зарубіжним аналогам, 

Натурні зразки   

плакат 
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може стати вітчизняною імпортозамінною 

продукцією. 
  128.  Створення 

програмно-техніч-

них засобів дистан-

ційного зовнішньо-

го контролю 

теплових втрат стін 

та зовнішніх 

огороджувальних 

конструкцій споруд 

житлового, 

нежитлового та 

виробничого 

призначення 

Дозволяє проводити моніторинг контролю теплових 

втрат стін та зовнішніх огороджувальних 

конструкцій споруд житлового, нежитлового та 

виробничого призначення. 

Плакат    

    Відділення наук про Землю 

 

   

14.  Науковий Центр 

аерокосмічних 

досліджень Землі 

Інституту 

геологічних наук  

НАН України 

129.  Технологія підви-

щення просторової 

розрізненності 

зображень, що 

отримуються мат-

ричною знімальною 

камерою космічної 

системи «Січ»,  

за допомогою 

субпіксельного 

оброблення 

Розроблені математична модель, алгоритм та 

демонстраційне програмне забезпечення 

субпіксельного оброблення зображень, методика 

отримання кадрів матричної знімальної камери. 

Плакат   

  130.  Створення банку 

спектральних харак-

теристик покриттів 

типових штучних і 

природних об’єктів 

Розроблені архітектура та принципи функціонування 

спектральних характеристик покриттів типових 

об’єктів.  

Плакат   

  131.  Технологія 

контролю 

енергозбереження 

на території  

Спосіб визначення зон підвищеного прогріву на 

території міста (на прикладі м . Києва) на основі 

інфрачервоної супутникової зйомки в 

моніторинговому режимі визначення 

Плакат   
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м. Києва на основі 

інфрачервоної 

супутникової 

зйомки 

  132.  Способи вирішення 

природоресурсних 

та природоохорон-

них задач за матері-

алами аерокосмічної 

зйомки 

Представлено запатентовані в Україні способи 

вирішення природоресурсних та природоохоронних 

задач. 

Плакат   

  •  Космічний 

моніторинг (аудит) 

балансу парникових 

газів в Україні 

Представлено методику та результати її застосування 

для проведення (аудиту) балансу парникових газів в 

Україні на основі обробки супутникової інформації. 

Плакат, 

інформаційні 

матеріали 

  

  •  Нові технології для 

прогнозу врожаю на 

основі використан-

ня супутникових 

даних 

Розробка удосконалення та регіональна адаптація 

прогнозування врожайності зернових культур та 

оцінки стану агрофітоценозів на основі використання 

космічних знімків.  

Плакат, 

інформаційні 

матеріали 

  

  133.  Моніторинг зсувних 

процесів на терито-

рії м. Києва (з вико-

ристанням косміч-

ної інформації) 

Представлено карти розвитку зсувних процесів на 

території м. Києва (з використанням космічної 

інформації). 

 

Плакат, 

інформаційні 

матеріали 

(книги) 

  

  134.  Дослідження гео-

екологічного стану 

урбанізованих 

територій заплави 

Дніпра засобами 

ДЗЗ/ГІС – 

технологій (на 

прикладі району 

Оболонь, м. Київ) 

Визначення та прогнозування поширення 

несприятливих природно-техногенних процесів в 

межах урбанізованих територій заплави Дніпра. 

Плакат   

  135.  Розширення функ-

ціональних можли-

востей космічного 

геомоніторингу для 

Представлено методику оцінки стану довкілля 

міських територій на прикладі м.Києва з 

використанням даних космічного геомоніторингу та 

наземних статистичних даних на основі методів 

Плакат   
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оцінки стану 

довкілля міських 

територій на основі 

методів системного 

аналізу 

системного аналізу. 

  136.  Комплексний моні-

торинг стану Київ-

ського водосховища 

на основі космічної 

інформації ДЗЗ  

та наземних 

спостережень 

Представлено методику та результати її застосування 

для проведення моніторингу стану водно-болотних 

угідь (на прикладі верхів’я Київського водосховища) 

з використанням методів системного аналізу на 

основі обробки супутникової інформації ДЗЗ та 

матеріалів наземних спостережень. 

Плакат   

  137.  Методи визначення 

морфоструктурних 

параметрів 

деревостану на 

основі матеріалів 

авіаційної лідарної 

зйомки 

Розглянуто морфоструктурні параметри деревостану, 

які можуть бути визначені засобами ДЗЗ. Наведено 

можливості та обмеження їх визначення на основі 

багатоспектральних та лідарних даних. Зазначено, що 

сучасні програмно-технічні засоби ДЗЗ дозволяють 

аналізувати деревостан на рівні одного дерева, що 

дає можливість підвищити точність таксації лісів. 

Плакат   

  138.  Геоінформаційна 

технологія 

оброблення даних 

для оцінювання 

стану рослинності 

урбанізованих 

територій 

Представлено цілісну геоінформаційну технологію 

для оцінювання стану рослинності урбанізованих 

територій з використанням космічних знімків та 

даних наземної польової завірки. Дана технологія 

може бути корисною для комунальних служб при 

плануванні і контролі заходів з озеленення міських 

територій. 

Плакат   

  139.  Методи і моделі 

інтеграції інформації 

аерокосмічного гео-

моніторингу і назем-

них спостережень та 

впровадження їх в 

агровиробництво для 

підвищення врожай-

ності агрокультур 

Представлено методику підвищення врожайності 

агрокультур, вирощуваних за різними технологіями, 

визначення маржинального прибутку від вдосконалення 

агроприйомів виробництва шляхом інтеграції 

інформації аерокосмічного геомоніторингу і наземних 

спостережень на основі сучасних методів прийняття 

рішень. 

Плакат   

  140.  Нові технології для 

прогнозу врожаю на 

Розробка, вдосконалення та регіональна адаптація 

прогнозування врожайності зернових культур та оцінки 

Плакат   
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основі використання 

супутникових даних 

стану агрофітоценозів. 

15.  Центр 

менеджменту  

та маркетингу  

в галузі наук  

про Землю ІГН 

НАН України 

141.  Атмосферна 

електрика та 

мобільні 

геоелектричні 

методи пошуків 

рудних і горючих 

копалин 

Суть технології полягає в розробці 

експериментальних геоелектричних методів, які 

базуються на частотно-резонансних принципах 

реєстрації корисних сигналів при проведенні 

польових вимірювань. Вони орієнтовані на вивчення 

структури приземного шару атмосфери, 

сформованого іонами різних знаків, зон поляризації 

на межах розділу геологічних неоднорідностей 

розрізу і природного електромагнітного фону Землі.  

Плакат, 

інформаційні 

матеріали 

  

16.  Державна 

наукова установа 

«Відділення 

морської геології 

та осадочного 

рудоутворення»  

НАН України  

142.  Технологія сухого 

збагачення 

кам’яного вугілля 

Нова технологія дозволяє знизити зольність 

кам’яного вугілля до рівня 8-10% без використання 

води. Очищене вугілля може використовуватися для 

безпосереднього вдування у доменну піч, при 

виробництві коксу, у паливно-енергетичному 

комплексі тощо. 

Презентація на ПК, 

плакат – 3 шт., 

зразки вугілля  

і продуктів 

збагачення 

  

17.  Інститут геохімії, 

мінералогії та 

рудоутворення  

ім. М.П. 

Семененка  

НАН України 

143.  Спосіб одержання 

біологічно активної 

суміші 

Знайдено оптимальний вміст біологічно-активної 

суміші (природний розчин бішофіту та селен), який є 

добавкою для сільськогосподарських рослин. 

Ноутбук   

  144.  Аналітичний метод 

визначення форм 

знаходження 

важких металів у 

різних типах ґрунтів 

України 

Визначено хімічні екстрагенти для виділення 

водорозчинної, іонообміної, карбонатної форм 

знаходження, сполук з органічною речовиною, 

сполук з оксидами Mn та Fe, важкорозчинної форми 

знаходження. 

Плакати – 3 шт.   

18.  Інститут геології 

і геохімії 

горючих копалин  

НАН України 

145.  Програма 

підвищення 

енергоефективності 

господарського 

комплексу у 

Львівській області  

 

Основним завданням вказаної Програми є підви-

щення енергетичної ефективності господарського 

комплексу Львівської області шляхом зменшення 

питомого споживання викопних горючих копалин, у 

першу чергу природного газу, модернізації систем 

теплопостачання та впровадження альтернативних і 

відновлювальних джерел енергії. В рамках Програми 

Плакат    
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 проведено державну експертизу 5-ти інноваційних 

проектів з енергоефективності та енергозбереження 

для бюджетних установ Львівської області. 
  146.  Геохімічні 

особливості 

поверхневих вод  

басейну річки 

Дністер у межах 

України 

Встановлено, що води річок басейну Дністра 

характеризуються мінералізацією 0,14–0,78 г/дм
3
, 

загальною твердістю 1,7–6,55 мг-екв/дм
3
, рН – 7,60–

8,96 од. рН та змішаним аніонним (з переважанням 

гідрокарбонатів, рідше сульфатів, хлоридів) та 

катіонним (з переважанням кальцію, рідше магнію чи 

натрію) складом. Виявлено, що величина 

мінералізації і твердості за течією річки Дністер 

зменшується, а рН – збільшується. Відмічено 

перевищення гранично допустимих концентрацій для 

водойм рибогосподарського призначення (ГДКр-г) 

для біологічного споживання кисню за 5 діб (1,06–

2,91 ГДКр-г), вмістами іонів амонію (1,01–2,94), 

нітритів  (1,01–2,62) у поверхневих водах басейну 

Дністра. Також у водах р. Сівка зафіксовано 

перевищення ГДКр-г для мінералізації (1,356 г/дм
3
), 

вмістів хлоридів (0,537 г/дм
3
), Натрію (0,250 г/дм

3
), 

Магнію (0,062 г/дм
3
), що зумовлене впливом 

комунально-побутових та промислових стоків м. 

Калуша, зокрема ДП “Калійний завод” ПАТ 

“Оріана”. Отримані результати можуть бути 

використані управліннями з охорони навколиш-нього 

природного середовища, науково-дослід-ними 

інститутами при обґрунтуванні рішень з питань 

покращення природокористування у басейнових 

системах малих річок, попередженні розвитку 

несприятливих процесів, при розробці проектів 

рекультивації та відновлення водності малих річок 

тощо. 

Плакат формату А1   

  147.  Технологія 

знешкодження 

високотоксичних 

органічних відходів 

у середовищі 

Технологія, яка дозволяє ефективно та безпечно 

знешкоджувати високотоксичні органічні сполуки, у 

тому числі такі, що містять галогени (фтор, хлор, 

бром), фосфор, сірку та азот. Кінцеві продукти легко 

вилучаються та не становлять загрози 

Плакат формату А1   
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синтез-газу навколишньому середовищі. Метод полягає у 

сумісній газифікації вугілля та токсичних відходів 

водяною парою, з перетворенням останніх під дією 

водню та оксиду вуглецю (ІІ) in situ. Вилучення 

галогено- сірко- та азовмісних продуктів проводиться 

гарячим розчином карбонату калію, фосфоровмісні 

допалюються. 
  148.  Дегазація полігонів 

твердих побутових 

відходів 

Основна мета дегазації ТПВ - використання 

звалищного газу, обмеження викидів парникових 

газів в атмосферу. Запропоновано схему будівництва 

нових полігонів ТПВ, яка включає: 

протифільтраційний екран із дегазаційними 

колодязями; поярусне складування та ущільнення 

ТПВ компактором; формування проміжного 

ізолюючого шару; облаштування газових свердловин 

з газопроводами; станцію осушення, очищення та 

утилізації газу; систему збирання та знезараження 

фільтрату; рекультивацію земель після закриття 

полігону ТПВ. 

Плакат формату А1   

19.  Науково-

технічний центр 

панорамних 

акустичних 

систем  

НАН України 

149.  Гідролокатор 

бокового огляду 

ГБО-100 МП 

Призначений для обстеження дна в діапазоні глибин 

5-100 м зі смугою огляду (на кожний борт) при 

глибині 10 м не менш 30 м, при глибині 100 м не 

менш 400 м і розрізнювальною здатністю по 

дальності 0,25 м на діапазоні 0-100 м, 0,7 м на 

діапазоні 0-200 м, 2,0 м на діапазоні 0-400 м, по 

напрямку - 1,25±0,15 град, виявлення з імовірністю 

Р>0,9 деталей донного рельєфу і затонулих об’єктів з 

мінімальним еквівалентним радіусом 0,3-3,0 м 

(залежно від глибини, типу ґрунту, характеру 

рельєфу). Продуктивність обстеження до 4,3 км /год. 

Середньоквадратична інструментальна похибка 

вимірювання дальності не більш 0,5 м. 

Презентація на ПК, 

плакат 

95 х 115  

  150.  Гідролокатор 

бокового огляду 

ГБО-100 МПА 

Нові функціональні можливості: оперативне 

управління з клавіатури ПК, контроль траєкторії 

судна через вивід на дисплей схеми галсів; 

підвищення ймовірності виявлення мало розмірних 

об'єктів за рахунок розширення динамічного 

Презентація на ПК, 

плакат 

95 х 115  
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діапазону реєстрації ехо-сигналів, введення режимів 

стоп-кадру та масштабування, підвищення 

завадозахищенності. Забезпечує огляд дна у діапазоні 

глибин під акустичними антенами від 5 до 100 м зі 

смугою огляду (на кожний борт) при глибині 10 м не 

менш 30 м, при глибині 100 м - не менш 400 м; з 

розрізнювальною здатністю по дальності на діапазоні 

0-100 м - 0,25 м, на діапазоні 0-200 м - 0,7 м, на 

діапазоні 0-400 м - 2,0 м, по напрямку 1,25+0,15 град. 

Середньоквадратична інструментальна похибка 

вимірювання дальності не більш 0,5 м. 

Продуктивність обстеження 4,3 км
2
/год. При 

використанні на підводних безлюдних апаратах 

антени витримують тиск на глибинах до 6000 м. 
  151.  Гідролокатор 

бокового огляду 

ГБО-50 

Призначений для дообстеження з дуже високою 

розрізнювальною здатністю найбільш відпові-

дальних ділянок дна. Забезпечує: огляд дна у 

діапазоні глибин від 5 до 50 м під акустичними 

антенами при буксируванні антен на глибинах від 2 

до 50 м зі смугою огляду (на кожний борт) при 

глибині 10 м - не менш 30 м, при глибині 50 м - не 

менш 150 м з розрізнювальною здатністю по 

дальності 0,025 м на діапазоні 0-50 м, 0,05 м на 

діапазоні 0-100 м, 0,10 м на діапазоні 0-200 м, по 

напрямку 1+0,1 град, виявлення з імовірністю Р>0,9 

затонулих об'єктів і елементів донного рельєфу з 

мінімальним еквівалентним радіусом 0,1-0,3 м 

(залежно від глибини, типу ґрунту, характеру 

рельєфу). Продуктивність обстеження до 0,8 км
2
/год. 

Середньоквадратична інструментальна похибка 

вимірювання дальності не більше 0,5 м. 

Презентація на ПК, 

плакат 

95 х 115  

  152.  Ехолот  ЕМ-100 Малогабаритний ехолот ЕМ-100 призначений для 

встановлення на яхтах, катерах та інших маломірних 

суднах. Ехолот забезпечує: вимірювання глибин в 

діапазоні 0,5-100 м при швидкості носія до 12 вузлів; 

графічне і цифрове відображення глибини на дисплеї 

ПЕОМ. Основні тактико-технічні характеристики: 

Презентація на ПК, 

плакат 

95 х 115   
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діапазон вимірюваних глибин 0,5-100 м, робоча 

частота 230 кГц, середньоквадратична інструмент-

тальна похибка вимірювання: на глибинах до: 

25 м - 0,025 м; 50 м - 0,05; 100 м - 0,1. 
  153.  Експериментальний 

зразок 

профілографу 

Параметричний профілограф призначений для: 

стратифікації відкладних шарів на глибині 

зондування ґрунту до 100 м; пошарового визначення 

коефіцієнту відбиття; автоматичного вимірювання 

глибини місця; формування масивів виміряних 

глибин залягання шарів із зазначенням типу ґрунту 

та прив’язок до поточних координат, які поступають 

від приймача ОР8, необхідних для складання 

ґрунтових карт та розрізів донного ґрунту. Основні 

технічні характеристики: глибина зондування ґрунту 

до 100 м, розрізнювальна здатність по глибині 15 см, 

електрична потужність не менш 900 Вт, робочі 

частоти 3; 5; 10 кГц. 

Презентація на ПК, 

плакат 

95 х 115   

  154.  Гідролокатор 
бокового огляду 
ГЕБО-100М 

Призначений для обстеження дна в діапазоні глибин 

5-100 м зі смугою огляду (на кожний борт) при 

глибині 10 м не менш 30 м, при глибині 100 м не 

менш 400 м і розрізнювальною здатністю по 

дальності 0,25 м на діапазоні 0-100 м, 0,7 м на 

діапазоні 0-200 м, 2,0 м на діапазоні 0-400 м, по 

напрямку - 1,25±0,15 град, виявлення з імовірністю 

Р>0,9 деталей донного рельєфу і затонулих об’єктів з 

мінімальним еквівалентним радіусом 0,3-3,0 м 

(залежно від глибини, типу ґрунту, характеру 

рельєфу). Продуктивність обстеження до 4,3 км /год. 

Середньоквадратична інструментальна похибка 

вимірювання дальності не більш 0,5 м. 

Презентація на ПК, 

плакат 

95 х 115   

  155.  Збірники наукових 

праць 

«Гідроакустичний 

журнал» 

В збірниках представлено статті, присвячені вирі-

шенню окремих фундаментальних та прикладних 

проблем геогідроакустики, океанології, гідрофі-зики, 

океанографії; створенню та застосуванню сучасних 

гідроакустичних засобів для досліджень Світового 

океану. Для наукових та інженерно-технічних 

працівників, які спеціалізуються в галузі теоретичної 

Видання   
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та прикладної гідроакустики. 
    Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

 

   

20.  Інститут 

електрозварюван-

ня ім. Є.О. Патона  

НАН України 

156.  Електричне 

зварювання м’яких 

живих тканин 

В інституті розроблена методологія та виготовлено 

зварювальний комплекс, які дозволяють з’єднувати м’які 

живі тканини струмами високої частоти. Дія способу 

утворення зварного з’єднання базується на ефекті 

дозування електротермічного впливу на структуру 

білкових молекул. Це дозволяє з’єднувати розрізані живі 

тканини без застосування шовних матеріалів, що, в свою 

чергу, прискорює відновлення фізіологічних функцій 

тканини та зберігає життєдіяльність ушкодженого органу.  

Планшет, 

демонстрація на ПК  

 

90х220 0,3 

  157.  Контактне стикове 

зварювання 

стержнів арматури 

В ІЕЗ ім. Є.О.Патона розроблена технологія та 

мобільний комплекс для зварювання арматури 

безпосередньо на будівництві, що дозволяє скоро-

тити час виготовлення металоконструкції на 40%.  

Інформаційний 

планшет 

  

  158.  Виготовлення 

зварних корпусів 

легкоброньованих 

бойових машин  

Спеціалістами ІЕЗ ім. Є.О.Патона розроблено засіб, 

який дозволяє швидко переналагодити промислове 

виробництво зварних корпусів колісних та 

гусеничних бойових машин.  

Інформаційний 

планшет 

  

  159.  Мобільні засоби 

контролю геометр-

ричних параметрів 

залізнодорожних 

шляхів 

Шляховимірювальні мобільні пристрої 

використовують для вимірювання ширини та рівня 

колії.   

Інформаційний  

планшет 

  

  160.  Нові високостійкі 

сталі та технології 

зварювання для 

крупногабаритних 

будівельних 

конструкцій 

Розроблені технології дозволяють якісно та швидко 

зварювати високостійкі сталі відповідальних 

металоконструкцій. 

Інформаційний  

планшет 

  

  161.  Зварювальні тех-

нології відновлення 

обладнання горно-

збагачувальних 

комбінатів 

Технології, накопичені в ІЕЗ ім. Є.О.Патона, 

дозволяють з допомогою зварювання виконати у 

короткий термін відновлення та ремонт унікального 

обладнання горно-збагачувальних комбінатів. 

Інформаційний  

планшет 

  

  162.  Електричне В ІЕЗ ім. Є.О.Патона розроблено технологію та Інформаційний   
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зварювання 

м’яких  живих 

тканин 

устаткування для зварювання м’яких живих тканин у 

стаціонарних та польових умовах. 

планшет, зразки 

устаткування 

21.  Інститут проблем 

матеріалознав-

ства  

ім. І. М. 

Францевича 

НАН України 

163.  Сітки для 

блискавкозахисту 

виробів  

із полімерних 

композитів 

Матеріал. Виготовлені з тонких мідних або мідних 

лужених дротів діаметром 0,08–0,15 мм. Поверхнева 

щільність сіток складає 80–250 г/м
2
. Товщина – 0,8– 

1,5 мм. Сітки виготовляються шириною 40–60 см на 

промислових в`язальних машинах, що модернізовані 

спеціально для переробки тонкого дроту.  

Використання. Сіткою армується поверхневий шар 

полімерного композиту. Призначається для струмо-

відводів при захисті конструкцій від враження 

блискавкою і стікання статичної напруги, що наво-

диться в діелектричному полімерному композиті. 

Планшет, натурні 

зразки 

  

  164.  Композитна броня 

на основі кераміки 

Кулестійкі панелі для колективного захисту мозаїч-

ної конструкції виготовлені із композиційного мате-

ріалу на основі карбіду кремнію і склопластику. 

Вони можуть бути використані для бронювання 

автомобілів, додаткового бронювання техніки та 

укриттів. Матеріал, що має протирикошетне 

покриття, ефективно захищає від куль з підвищеною 

пробивною спроможністю.  

Матеріал був випробуваний у складі броні для 

наземної та плаваючої техніки під ударами куль і 

показав подвійну вагову перевагу перед традиційною 

сталевою бронею.  На конструкцію панелі одержано 

патент України №72152 „Броньова панель”. 

Натурні зразки   

  165.  Монолітні керамічні 

бронеплити 

Плити за розміром (260х300 мм) з радіусом кривизни 

R=450 мм відповідають стандартам захисту грудей та 

спини військовослужбовців та осіб спецпідрозділів 

безпеки. Забезпечення найвищого класу захисту 

здійснюється шляхом використання в якості підпору 

кевларової тканини, склопластику або 

поліетиленового композиту.  Виготовлені таким 

способом захисні панелі володіють низькою 

поверхневою вагою та собівартістю. Модифіковані 

нанорозмірними частинами керамічні плити 

Натурний зразок   
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володіють малою зоною руйнування при балістичних 

враженнях, що є дуже важливим для захисту 

автомобілів та літальних апаратів. 

  166.  В’язані захисні 

вироби 

Штурмовий костюм, рукавички, шолом-маска, шарф, 

джемпер захищають від ріжучого фактору (ніж, 

бритва, скло та т. ін.) витримує тиск леза ножа 45 кГс 

при швидкості протягування 5 м/с. Переваги: 

аналогів за захисними властивостями немає. 

Натурні зразки   

  167.  Термоемісійні 

елементи на основі 

гексабориду 

лантану 

Розроблено комплекс технологічних процесів від 

отримання матеріалу (синтез надчистого порошку 

гексабориду лантану, спікання та гаряче пресування 

заготовок, зонна плавка або вирощування  

досконалих монокристалів, в тому числі із заданою 

кристалографічною орієнтацією) до його прецизійної 

механічної та електроерозійної обробки та 

виготовлення термоемісійних елементів. 

Натурні зразки   

  168.  Керамічна паливна 

комірка 

Паливні комірки є найефективнішою технологією 

одержання електричної енергії з вуглеводнів. 

Перевагами цієї технології є також її висока 

екологічність, простота та модульність конструк-ції 

самих комірок та універсальність. У співпраці з 

Українським державним хіміко-технологічним 

університетом і Вільногірським державним гірни-чо-

металургічним комбінатом була розроблена 

технологія виготовлення порошку двоокису 

цирконію, стабілізованого окисами скандію та церію, 

який у світі вважається найкращим для виготовлення 

керамічних паливних комірок. Електроліти, 

виготовлені з розробленого порошку, демонструють 

провідність на рівні зразків із комерційного порошку 

Praxair (США). Нанорозмірні порошки 10Sc1CeSZ 

для застосування в керамічних паливних комірках. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  169.  Електричні 
контакти МДК  
 

Основні переваги матеріалів МДК:  не містять срібла 
і тому в 1,2.....2 рази коштують дешевше. За 
експлуатаційної довговічності, радіаційної стійкості, 
термічної стабільності, а також зносостійкості МДК 
перевершують всі існуючі електротехнічні матеріали. 
Забезпечують високу надійність спрацьовування 

Натурні зразки   



 43 
контактів. Підтримують максимальну величину 
комутаційного струму до 1200 А. Матеріали МДК 
добре обробляються і легко паяются.  
Області застосування МДК: міський транспорт, 

ліфтове господарство, підйомно-транспортні 

механізми, електрокари, гірничо-шахтне облад-

нання, промислові та побутові електротехнічні 

пристрої, електроди контактних зварювальних 

машин, міжміський електротранспорт. 

  170.  Розробка матеріалів 

та конструкцій 

деталей фільєр для 

формування 

керамічної цегли 

Розроблено матеріал для виготовлення рамок фільєр 

та кернів, який забезпечує їх високу зносостійкість, 

корозійну стійкість та дешеву технологію 

виготовлення. Запропонована конструкція формую-

чої рамки фільєр для формування керамічної цегли, 

яка дозволяє багаторазово відновлювати її після 

зносу, що збільшує ресурс роботи рамки. Розробка 

впроваваджується в Слобожанському будівельному 

комбінаті та в ТОВ Білоцерківські будматеріали. 

Натурні зразки   

  171.  Відновлення 

кісткової тканини 

шляхом 

біотрансформації 

біокерамічного 

композиту 

Розроблені біоактивні керамічні композити 

СИНТЕКІСТЬ, призначені для заповнення дефектів 

кістки після видалення пухлин, травмах, хворобах 

кістки з наступною біотрансформацією 

біокерамічного композиту в повноцінну кісткову 

тканину, а також технологія нанесення покриттів з 

цих композитів. 

Планшет,  

натурні зразки 

  

  172.  Остеотропні 

імплантати  

з біоактивної 

кераміки 

Остеотропні імплантати з біоактивної кераміки на 

основі гідроксилапатиту (ГАП), β-трикальційфосфату 

(β -ТКФ), двофазної кераміки ГАП та β –ТКФ, 

леговані сріблом та елементами, що посилюють 

репаративні процеси в кістковій тканині.  Біоактивна 

кераміка на основі ГАП та ТКФ є синтетичним 

аналогом мінерального компоненту кісткової тка-

нини, що обумовлює її унікальні біологічні власти-

вості: абсолютну імунну сумісність і біоактивність - 

здатність нормалізувати репаративні процеси в 

дефекті кісткової тканини. Використовуються 

імплантати в стоматології й ортопедії для усунення 

Планшет,  

натурні зразки 
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кісткових дефектів, активізації репаративних 

процесів і профілактики післяопераційної атрофії 

кістки. Представлені матеріали розрізняються по 

хімічному складу й структурі, що приводить до змін 

у швидкості резорбції в організмі і у характері 

біологічної взаємодії. 

  173.  Комплект нагрівачів 

для інвалідних 

візків 

Призначаються для використання на всіх типах 

інвалідних візків, що випускаються в Україні. За 

індивідуальними замовленнями можлива адаптація 

до візків імпортного виробництва.  

Комплект нагрівачів для інвалідних візків дозволяє 

створити комфортні умови для людей з обмеженими 

можливостями пересування, особливо в умовах 

знижених температур. 

В якості нагрівальних елементів пристрою 

використовується екологічно чистий вуглецевий 

тканий матеріал, який має наступні основні 

властивості: висока механічна міцність, стабільність 

електрофізичних властивостей в широкому діапазоні 

температур, мала інерційність, стабільність 

температури до площі нагріву, інертність до дії 

хімічних речовин, велика поверхня тепловиділення. 

Використання пристрою топлива як в автономному, 

так і в стаціонарному режимі. 

Натурні зразки   

  174.  Сегментна 

хірургічна ковдра 

активного нагріву із 

сегментів для 

накривання всього 

тіла 

або його частин під 

час операцій 

 

Матеріал нагрівача. Термостабілізована вуглецева 

тканина. Зовнішній матеріал.  Стійкий до крові та 

рідин. Температура: 37–42 
о
С, ступінчасто кожні 

0,5
о
С. Напруга: на вході 100–240 В змінного струму;  

на виході 12 В сталого струму. 

Засоби безпеки: автоматичний контроль, вимір 

температури між системою нагріву та пацієнтом, 

постійний контроль температури, автоматичне 

вимикання при перегріві. Впроваджено в медичну 

практику: Інститутом хірургії та трансплантології 

АМН України. 

Натурний зразок   

  175.  Лемеші з бейнітного 

високоміцного 

Зносостійкість литих лемешів при обробці пісчаних 

та суглинкових грунтів у 4 рази перевищує 

Натурний зразок   
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чавуну з кулястим 

графітом 

зносостійкість стальних лемешів без наплавки та в 2 

рази лемешів з наплавкою сормайтом. Ресурс роботи 

на одиницю може складати до 100 га. 

  176.  Зносостійкий 

композит для 

високошвидкісної 

обробки різанням 

важкооброблюваних 

матеріалів 

Призначений для виготовлення різних видів 

металоріжучого інструменту ефективного при 

механічній обробці важкооброблюваних сталей і 

сплавів. Характеризується ультрадисперсною 

зеренною структурою високої однорідності, що 

забезпечує йому високі показники в’язкості 

руйнування і можливість забезпечення інструменту 

максимального ресурсу при збереженні його 

технічних характеристик. Матеріал дає можливість 

виготовляти елементи ріжучого інструменту з 

наданням його ріжучій кромці необхідної чистоти і 

кута загострення, що забезпечує мінімальне зняття 

стружки при прецизійній обробці металічних 

поверхонь.  

Застосовується на підприємствах машинобудування 

та гірничо-металургійного комплексу (обробка 

деталей із загартованих конструкційних сталей, 

броней із високо-марганцевистих сталей для 

конусних дробарок і плоских броней, валків 

прокатних станів і т.п.). 

Натурний зразок   

22.  Інститут 

надтвердих 

матеріалів  

ім. В.М. Бакуля  

НАН України 

177.  Керамічні 

бронеблоки для 

балістичного 

захисту засобів ЛБТ 

Для захисту засобів ЛБТ від ураження кулями 

калібру 12,7 мм. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  178.  Технологія спікання 

довгомірних 

заготовок із важкого 

вольфрамового 

сплаву 

Захисні конструкційні елементи.  Планшет,  

натурний зразок 

  

  179.  Розробка технології 

підвищення 

експлуатаційного 

ресурсу стволів із 

Формування внутрішньої поверхні стволів із 

підвищеним   експлуатаційним ресурсом. 

Планшет,  

натурний зразок 
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застосуванням 

процесів холодного 

пластичного 

деформування 

  180.  Ріжучі пластини та 

інструмент з КНБ 

Призначені для обробки деталей при ремонті 

бронетехніки. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  181.  Технологія 

виробництва 

наносуспензії 

металів(Au,Ag, Cu) 

Призначені для антисептичної обробки нетканих, 

пакувальних матеріалів та для медицини.  

Плакат, 

натурний зразок 

  

  182.  Технологія преци-

зійної алмазної 

обробки головок 

ендопротезів  з 

кераміки, сапфіра та 

титанового сплаву  

Розроблені теорія проектування та технологія 

прецизійної алмазної обробки головок ендопротезів, 

які використовуються для заміни стегнових суглобів 

людини. 

Плакат, 

натурний зразок 

  

  183.  Керамічні  

МАХ-матеріали  

і технологія їх 

отримання при 

високих тисках і 

температурах  

Призначений для використання у насосах а також, в 

міському транспорті на магнітних подушках в 

майбутньому. 

Плакат, 

натурний зразок 

  

  184.  НРНТ-Технологія 

отримання нових 

гібридних ПНТМ 

для геолого-

розвідувального 

інструменту 

Гібридний алмазний композиційний 

полікристалічний матеріал на основі армування 

полікристала алмазом, отриманим методом 

осадження з газової фази (CVD-алмазом). Бурові 

коронки, забезпечують буріння свердловин в сильно 

абразивних монолітних  гірських породах. 

Плакат, 

натурний зразок 

  

  185.  Технологія 

вирощування 

крупних 

монокристалів 

алмазу 

Розроблена технологія вирощування високоякісних 

монокристалів алмазу в області термодинамічної 

стабільності алмазу при тиску 5,5–6,0 ГПа і 

температурі 1500–1600°С. Ці кристали вирощуються із 

використанням металевих розчинників на основі заліза 

та нікелю. Якість кристалів в багатьох випадках не 

поступається якості природних алмазів; низький рівень 

домішок обумовлює їх високу теплопровідність – до 

2,103 Вт/(мК), оптичну прозорість і досконалу 

Планшет,  

натурний зразок 
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кристалічну структуру. Колір кристалів: жовтий, 

блакитний, зелений, червоний та ін.  

  186.  ІТ технологія проек-

тування шліфуваль-

них  інструментів  з 

синтетичних алма-

зів. Програма оп-

тимізації конструк-

ції за експлуатацій-

ними вимогами 

Алмазні інструменти для шліфування та доводки 

важкооброблюваних матеріалів. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  187.  Технологія 

виробництва  

елітних порошків 

синтетичних 

алмазів та кубічного 

нітриду бору за 

систематизованими 

критеріями  в АВТ 

типу «наковальні» 

та «тороїд» 

Алмазні порошки марок АС15-АС200 та КНБ 

зернистості 800/630–50/40 підвищеної однорідності. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  188.  Технологія 

комплексного 

проектування та 

оптимізації робочих 

елементів ПКНБ для 

оснащення ріжучого 

інструменту 

Різальні пластини з КНБ, призначені для оснащення 

лезового інструменту для обробки деталей. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  189.  ІТ технологія про-

ектування та опти-

мізації технології 

виробництва прав-

лячого інструменту 

з синтетичних 

алмазів 

Для правки абразивного інструмента, що 

використовується для шліфування металів. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  190.  Технологія комп-

лексного проекту-

вання  та вироб-

ІНМ ім. В.М. Бакуля  разом з ІЕЗ  ім. Є.О. Патона 

НАН України розробили інструмент та технологію 

для зварювання тертям з перемішуванням. Цей 

Планшет,  

натурний зразок 
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ництва інструменту 

для ресурсозберіга-

ючого зварювання 

тертям з перемішу-

ванням елементів         

з листових металів 

для нової техніки  

інструмент широко впроваджується у виробничих 

процесах провідних закордонних фірм 

літакобудування, автовиробництва та інших для 

зварювання та наплавки різнорідних листових 

матеріалів, в тому числі, кольорових. 

23.  Фізико-

технологічний 

інститут металів 

та сплавів  

НАН України 

 

191.  Технології та 

обладнання  

для одержання 

металевих частин 

боєприпасів  

Технологія виробництва виливків для озброєння та 

військової техніки вагою 0,1 – 2000 кг. 

Виготовляються дослідні та промислові партії 

виливків спеціального призначення, поставляється 

повний комплект обладнання для цехів лиття по 

моделях, що газифікуються, з кристалізацією металу 

під тиском. 

Планшет, натурні 

зразки 
  

  192.  Технології та облад-

нання для одержан-

ня литих деталей 

для виготовлення та 

ремонту броньова-

ної техніки та зеніт-

но-артилерійського 

призначення 

Технологія виробництва виливків для озброєння та 

військової техніки. Виготовляються дослідні та 

промислові партії виливків спеціального 

призначення, поставляється повний комплект 

обладнання для цехів лиття по моделях, що 

газифікуються, з кристалізацією металу під тиском. 

Планшет – 2 шт.   

  193.  Матеріали і 

технології 

одержання литих 

деталей боєприпасів 

та інструменту для 

їх виробництва 

 

Використання нових технологій дозволяє виключити 

використання прокату легованих сталей; підвищити 

коефіцієнт використання металу від 0,3 до 0,9; 

скоротити об’єм механічної обробки різанням в 3-4 

рази; знизити трудомісткість виготовлення в 2,5-3 

рази; підвищити ресурс інструменту в 2-5 рази; 

багаторазове використання металу в замкнутому 

технологічному циклі при переплаві. 

Натурні зразки   

  194.  Високоміцні 

алюмінієві сплави 

та технології 

виготовлення 

методом 

безперервного лиття 

зливків для виробів 

Розроблено технології виготовлення зливків 

безперервного лиття із високоміцних алюмінієвих 

сплавів типу В93, В95, В96 та ін., а також нових 

сплавів модифікованих Sc, які використовуються в 

авіакосмічній галузі, суднобудуванні, машинобуду-

ванні, атомній енергетиці, у військовій техніці та для 

виготовлення боєприпасів. Завдяки застосуванню 

Натурні зразки   
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спеціального 

призначення 

 

розробленої технології приготування сплавів та їх 

безперервного лиття, зливки мають недендритну 

структуру, перевагою якої є підвищення в порівнянні 

з традиційною дендритною структурою на 20-30% 

характеристик міцності та у 1,3-1,8 рази пластичних 

характеристик деталей, виготовлених з цих зливків. 

Механічні властивості пресованих напівфабрикатів з 

цих сплавів після термічної обробки досягають 

значень: σв=700-750 МПа, δ =8-12%. Розміри зливків: 

діаметр до 400 мм, довжина до 4000 мм. 

  195.  Технологія та 

устаткування для 

одержання виливків 

спеціального 

призначення за 

допомогою 

розосередженої 

ливниково-живлячої 

системи 

Технологія забезпечує високий ступінь 

спрямованості тверднення, гарантовану щільність 

виливків, виключення забруднення металу окисними 

плівками і шлаковими включеннями. На 1 т виливків 

досягається економія 25-50 кг алюмінію, 200 - 300 кг 

електроенергії, скорочується в 2-5 разів механічна 

обробка. Суттєво зменшується використання 

шкідливих рафінуючих флюсів, поліпшується 

екологічний стан. 

Натурні зразки, 

планшет 

  

  196.  Комплекс 

оригінальних 

наукомістких ливар-

них технологій та 

магнітодинамічного 

обладнання із при-

готування алюмініє-

вих сплавів для 

техніки відповідаль-

ного призначення, 

зокрема, 

авіакосмічної галузі, 

і одержання з них 

литих заготівок 

методами гравіта-

ційного лиття під 

дією електромагніт-

них сил, лиття під 

Для одержання високоякісних алюмінієвих сплавів та 

литих заготівок з них пропонується використовувати 

магнітодинамічне обладнання, що забезпечує 

індукційний нагрів розплаву, його витримування, 

електромагнітне перемішування, позапічну 

рафінуючу та модифікуючу обробку із застосуванням 

термосилового впливу, реагентних середовищ і 

фізичних дій, електромагнітне розливання рідкого 

металу, формоутворення литих заготівок під впливом 

електромагнітних полів. Запропоновані технології та 

обладнання дозволять забезпечити інтенсифікацію 

процесів плавлення і розчинення компонентів 

сплаву, гомогенізацію його хімічного складу, 

зменшення похибки дозування при розливанні до 2%, 

суттєве подрібнення структурних складових литих 

заготівок та зростання відносного видовження 

твердих сплавів у 1,5-3,5 рази, скорочення до 3-5 

разів дефектів лиття, спричинених усадкою, 

Презентація на ПК   
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низьким ре гульова-

ним, електромагніт-

ним тиском,  

у тому числі із 

використанням 

газифікованих 

моделей та 

розосередженої 

нетверднучої 

ливниково-

живильної системи 

наявністю газів і неметалевих включень, а при литті 

під електромагнітним тиском з використанням 

газифікованих моделей та розосередженої 

нетверднучої ливниково-живильної системи – 

одержувати з високою розмірною точністю 

тонкостінні виливки складної геометрії, підвищити 

коефіцієнт використання рідкого металу до 90-98%, 

зменшити обсяги обрубних операцій на виливках у 2-

3 рази, скоротити енергоспоживання на 20-50% на 

одиницю продукції. 

  197.  Технології та 

обладнання  

для приготування 

високоміцних 

алюмінієвих 

сплавів, що 

деформуються, та 

безперервного лиття 

із них зливків 

 

Розроблені найсучасніші технології приготування 

високоміцних алюмінієвих сплавів, що деформу-

ються, та комплекс металургійного обладнання для 

виготовлення з них зливків методом безперервного 

лиття. До складу комплексу входять магнітоди-

намічний вакуумний міксер, у якому проводиться 

розплавлення компонентів сплавів, їх рафінування у 

вакуумі, фільтрація через пористі керамічні фільтри 

та модифікування перехідними металами, а також 

машина безперервного лиття зливків у низький 

кристалізатор з тепловою насадкою та 

електромагнітним перемішуванням сплаву підчас 

кристалізації зливків. Комплекс дозволяє 

виготовляти зливки з недендритною структурою з 

високоміцних алюмінієвих сплавів систем Al-Mg, Al-

Mg-Zn, Al-Mg-Zn-Cu, Al-Li-Mg-Cu-Zr та ін. 

Презентація на ПК, 

плакат, 

макротемплет 

зливка  

  

  198.  Спеціальні високо-

міцні чавуни із 

кулястим графітом і 

технології масового 

виготовлення з них 

литих корпусів 

осколкових та 

осколково-фугасних 

боєприпасів 

ближнього бою 

Застосування корпусів із спеціальних високоміцних 

чавунів відкриває можливість створення конструкцій 

артилерійських мін та снарядів підвищеної в 2-5 раз 

ефективності в порівнянні із штатними 

конструкціями корпусів з таких традиційних 

матеріалів як сталистий чавун, сталь С60 та ін. 

Планшет,  

натурні зразки 
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підвищеної 

ефективності 

  199.  Технологія та 

обладнання для 

одержання виливків 

із  залізовуглецевих 

та кольорових 

сплавів по моделях, 

що газифікуються  

Новий технологічний процес надає можливість 

одержувати точні виливки широкої номенклатури із 

чорних та кольорових сплавів масою від 0,5 до       

500 кг.  Технологія забезпечує: 

 зниження металоємкості на 20-30%; 

 зниження собівартості виливків на 50-60%; 

 зниження обсягів використання матеріальних і 

енергетичних ресурсів, в т.ч. електроенергії на 300-

400 кВтгод/т, шихтоматеріалів на 400-800 кг; 

 підвищення якості і експлуатаційних 

характеристик. 

Планшет, натурні 

зразки 

60 х 90 

 

50 кг 

  200.  Електронно-

променеві ливарні 

технології 

Технології електронно-променевої гарнісажної 

плавки (ЕПГП) металів та сплавів із використанням 

електромагнітного перемішування (ЕМП) розплаву 

під час проведення процесу. Використання ЕМП 

дозволяє у 3-5 разів збільшити масу розплаву у тиглі, 

на 20-25% скоротити питомі витрати електроенергії 

та на 15-20% зменшити втрати металу внаслідок 

випаровування. 

Планшет,  

натурні зразки 

60 х 90 

 

20 кг 

  201.  Литі композиційні 

матеріали 

Композиційні матеріали мають високі триботехнічні 

характеристики та жаростійкість, високу здатність 

демпфірування коливань та низький коефіцієнт 

термічного розширення. Ці матеріали є 

перспективними для виготовлення електричних 

контактів, підшипників ковзання, опорних втулок та 

інших виробів. Використання композиційних 

матеріалів у промисловості дозволить зекономити 

мідь, свинець, олово, цинк та ін. дорогоцінні метали 

та сплави, підвищити продуктивність механізмів і 

машин різних галузей промисловості. 

Планшет,  

натурні зразки 

60 х 90 

 

5 кг 

  202.  Литі деталі 

моторної групи 

двигунів,  

ходової частини   

та ін.  

Новий технологічний процес дає можливість 

одержувати точні виливки широкої номенклатури з 

чорних та кольорових сплавів масою від 0,5 до 500 

кг. Технологія забезпечує: 

- зниження металоємності на 20-30%; 

Планшет,  

натурні зразки 
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- зниження собівартості виливків на 50-60%; 

- зниження обсягів використання матеріальних і 

енергетичних ресурсів, в т.ч. електроенергії на 300-

400 кВтгод/т, шихтоматеріалів на 400-800 кг; 

- підвищення якості і експлуатаційних 

характеристик.  

Організація  виробництва  литих виробів для ремонту 

транспортних засобів підприємств КМДА на 

промисловій базі ФТІМС з обсягом виробництва  100 

тонн/рік. 

  203.  Технології 

безперервного 

контролю 

температури  

у плавильних та 

термічних печах 

Призначені для безперервного контролю та 

реєстрації, цифрової візуальної індикації і 

регулювання температури розплаву в індукційних та 

термічних печах, тобто на етапі наповнення печі 

металом, в процесі перегріву і обробки розплаву. Це 

дозволяє знизити витрати електроенергії, підвищити 

ресурс футеровки і продуктивності печі, знизити 

рівень браку, а також виключити аварійні ситуації, 

пов’язані з прори-вом розплаву через футеровку при 

неконтрольо-ваному його перегріванні під шихтою. 

Планшет,  

натурні зразки 

60 х 90 

 

10 кг 

  204.  Високопластичний 

ударостійкий 

високоміцний чавун 

і економна 

технологія 

виготовлення з 

нього литих виробів   

Використання литих виробів з високопластичного 

високоміцного чавуну із покращеними ливарними 

властивостями натомість сталевих деталей дозволяє 

зменшити на 10-20% їх масу, на 30-40% 

трудомісткість їх виготовлення, підвищити в 1,5-5,0 

разів коефіцієнт використання металу; показники 

ударної вязкості і тріщиностійкості відповідають 

вимогам до матеріалів, які працюють при низьких 

температурах, і знаходяться на рівні показників 

холодостійкої сталі 09Г2С.  

Планшет,  

натурні зразки 

  

  205.  Економнолеговані 

високоякісні сталі 

з нітридним 

зміцненням 

Розробленні теоретичні та технологічні основи 

конструювання високоякісних сталей різних класів з 

нітридним зміцненням для масового використання. 

Технологія забезпечує зниження металомісткості 

виробів з вуглецевих сталей на 20-40%, підвищення 

терміну використання виробу із теплостійких, 

жаростійких сталей в 1,5-3,0 рази або зниження в них 

Планшет,  

натурні зразки 

60 х 90 

 

50 кг 
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вмісту нікелю на 25-30% і молібдену, вольфраму, 

ванадію на 50-80% без погіршення їх 

експлуатаційних властивостей. 

  206.  Технологія та 

устаткування  

для виготовлення 

біметалевих 

виливків та 

відновлення 

зношених деталей  

сільгосптехніки для 

роботи в умовах 

інтенсивного 

абразивного та гідро 

абразивного 

зношування 

В основу створення технології відновлення зношених 

деталей сільгоспмашин, зокрема, ходових систем 

гусеничних тракторів (опорні катки, ведучі колеса, 

ланки гусениць) покладено спосіб дифузійного 

з’єднання рідкого металу із твердою заготовкою. 

Використання рідкого металу для відновлення 

деталей дозволяє отримувати значні технічні та 

економічні результати, а саме: збільшення у 1,8-2,5 

рази технічного ресурсу деталей; підвищення 

продуктивності процесів відновлення у 5-10 разів 

при зменшенні собівартості відновлених деталей до 

30-40%; зниження енергомісткості процесів у 1,5-2,0 

рази. 

Планшет,  

натурні зразки 

60 х 90 

 

80 кг 

  207.  Високоефективні 

технології 

отримання 

високоміцного 

чавуну 

Виготовлені виливки характеризуються високою 

стабільністю структури і механічних властивос-тей, 

витримують випробування на герметичність тиском 

45-55 МПа, добре обробляються різанням на станках-

автоматах; економія від впровадження технології 

досягається за рахунок зниження в 2-3 рази витрати 

магнієвої лігатури, підвищення виходу придатного 

литва, покращення якості і зниження дефектності 

виливків, ліквідації енергоємного графітизуючого 

відпалу, підвищення службових властивостей 

деталей. 

Натурні зразки   

  208.  Екологічні 

маловідходні 

технології 

виробництва 

високоякісних 

виливків з 

алюмінієвих сплавів 

для 

сільгоспмашинобуд

ування 

Литво під регульованим тиском. Отримання гідро-

пневмо- і вакуумно щільних виливків. Зниження 

витрат металу на литниково-живлячу систему в 1,5-

5,0 разів, економія 100-400 кВт/год електроенергії на 

1 т литва. Машина лиття під низьким тиском АЛУГ3 

з розміром плит 1250х1000 мм, машина 83105 - 

630х500 мм. Номенклатура виливків: колеса 

автомобілів, деталі гідромуфти, шківи комбайнів, 

підшипники ковзання. 

Натурні зразки, 

планшет 

 

 

60х90 10 кг 
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  209.  Деталі для сільгосп-

машинобудування, 

які виготовляються 

по технології литва 

в кокіль з 

диференційованим 

охолодженням 

Технологія дозволяє замінити ковані стальні деталі 

на литі чавунні із підвищеною зносостійкістю 

робочих поверхонь. 

Натурні зразки 

 

 15 кг 

  210.  Магнітодинамічні 

установки та 

міксери-дозатори і 

технології для 

індукційного 

нагріву, позапічної 

обробки та 

електромагнітного 

розливання чорних і 

кольорових металів 

та сплавів 

 

Магнітогідродинамічний вплив на рідкометалеві 

системи полягає у створенні в об’ємі металевого 

розплаву електромагнітної сили, яка є результатом 

взаємодії індукційного струму із зовнішнім 

магнітним полем. Магнітодинамічні установки і 

міксери-дозатори для приготування та розливання 

чорних і кольорових металів та сплавів призначені 

для накопичення розплаву, його регульованого 

індукційного нагріву, витримування, позапічної 

обробки (як рафінуючої, так і модифікуючої і 

легуючої, у т. ч. електрофізичної, реагентної, 

фільтраційної, із застосуванням газових середовищ 

тощо), електромагнітного перемішування і 

керованого електромагнітного розливання при 

виготовленні литих заготовок та виливків для потреб 

машинобудування. Вони забезпечують:  

- економію енергоресурсів при розливанні на 8-10%;  

- зменшення браку лиття;  

- автоматизацію процесу розливання;  

- поліпшення якості виливків;  

- покращення екології на виробництві. 

Презентація на ПК, 

планшет 

  

24.  Фізико-

механічний 

інститут  

ім. Г.В.Карпенка 

НАН України 

211.  Технологія 

нанесення захисних 

та відновних 

покрить для  

ремонту і 

продовження 

терміну 

експлуатації 

військово-

Розроблено технологію, обладнання і витратні 

матеріали для нанесення методом 

електрометалізаційного напилення захисних та 

відновних покривів з метою продовження експлуа-

таційного ресурсу механізмів та конструкцій. 

Розхідними матеріалами є оригінальний  порошковий 

дріт. Термін роботи відновлених деталей - на рівні 

нових. Покриви призначені для відновлення 

зношених шийок пар тертя (плунжери, штоки, шийки  

Планшет 
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транспортної 

техніки 

гладких та колінчастих валів), а також посадочних 

місць підшипникових та інших вузлів. 

  212.  Переносний 

ультразвуковий 

томограф 

 

Томограф призначений для визначення просторового 

розподілу акустичних та фізико-механічних 

характеристик матеріалу: пружних (модулі 

пружності), міцнісних (модулі міцності), 

технологічних (твердість), структурних (розмір 

зерна, міжкристалітна корозія), а також парамет-рів 

напружено-деформованого стану (тензори напруг, 

тензорні інваріанти). Прилад дає змогу оцінювати 

об’ємну неоднорідність металу, вияв-ляти в ньому 

аномалії, які передують зародженню мікротріщин. 

Інформаційна технологія приладу придатна для 

діагностування слабоконтрастних середовищ у 

декаметровому діапазоні радіохвилі. 

Плакат 120x90 см  

  213.  Вихрострумові 

дефектоскопи 

 

Вихрострумові дефектоскопи типу Леотест ВД 3.01Н 

- 3.03Н, Тест ВД 1.01Н дають змогу виявляти 

дефекти на вузлах з титанових сплавів, що дозволяє 

вперше застосувати вихрострумовий контроль 

деталей шасі (кронштейни, важелі, траверси) літаків. 

Дефектоскопи характеризуються високою 

чутливістю до втомних тріщин, стійкістю до впливу 

завад, ергономічністю, малими розмірами і вагою, а 

також наявністю локальних давачів різного типу: 

“олівцеві”, Г-подібні для контролю отворів різного 

діаметру, кромок лопаток, ребер жорсткості тощо. 

Прилади пройшли державні випробування і включені 

в державний реєстр України засобів вимірювальної 

техніки. 

Плакат, 

натурний зразок 

 

20820 

см  

 

2,5 кг 

 

  214.  Портативний 

прилад SKOP-8 

Акустико-емісійний прилад призначений для 

неруйнівного контролю виробів та конструкцій. У 

програмному забезпеченні до приладу реалізовано 

обробку вхідних даних, їх візуальне відображення, 

визначення координат дефектів та збереження 

отриманих результатів у пам’яті комп’ютера. Прилад 

дозволяє забезпечити високу чутливість до 

переміщення поверхні контролю, компактний, має 

Плакат, 

натурний зразок 

 

37× 

25,6×3 см 

 

2,1 кг 
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простий та зрозумілий інтерфейс. Вартість комплекту 

приладу суттєво нижча у порівнянні з розробками 

інших виробників. Основні параметри: кількість 

каналів – 8; габарити – 370×256×30 мм; вага – 2,1 кг; 

чутливість – 10 мкВ; коефіцієнт підсилення – 30…40 

дБ; віддалення від ОК – >100 м. 

  215.  Технологія  

поверхневого  

зміцнення 

титанових сплавів 

Технологія призначена для покращення 

тріботехнічних властивостей пар тертя із титанових 

сплавів, що працюють з контактними 

навантаженнями до 10 МПа, у тому числі в умовах 

дії агресивних середовищ. В технології використано 

елементи вакуумної технології і розрідженого 

динамічного середовища азоту (парціальний тиск 

азоту 0,1…10 Па, температура 750…850 °С). 

Застосування технології забезпечує високу 

довговічність і корозійну стійкість внаслідок 

формування газонасиченої зони глибиною 100…200 

мкн і високою (7…14 ГПа) міцністю.  

Плакат 120x 

90 см 

 

  216.  Технологія та комп-

лекс мобільного 

устаткування  

для одержання 

електродугових 

корозійностійких та 

зносостійких 

покриттів з метою 

захисту поверхонь 

нагріву котлів ТЕС, 

трубопроводів тощо 

Комплекс призначений для нанесення захисних та 

відновних покриттів на поверхні нагрівання з метою 

захисту та подовження міжремонтного періоду 

котлів ТЕС.  

Основні технічні характеристики приладу: 

- продуктивність напилення (максимальна), г/год: 

алюмінію – 10,0; цинку – 30,0;  

порошкового дроту – 12,0; 

- робочий тиск повітря, МПа – 0,5-0,6; 

- витрата повітря, м3/хв – 1,5; 

- споживана потужність, кВт – 16,0. 

Плакат 

 

120x90 см  

  217.  Система 

безконтактних 

обстежень 

підземних 

трубопроводів 

 

Система дає змогу здійснювати оперативний 

контроль стану ізоляційних покриттів та електрохі-

мічного захисту, виявлення місць корозії трубо про-

водів без їх розкопування. В систему входять комп-

лекти апаратури БІТ-КВП (безконтактний вимірювач 

струмів з вольтметром і пам’яттю) або його нова 

модифікація (БВС-1), а також портативні прилади: 

ОРТ - для визначення розміщення трубопроводів та 

Плакат 

 

 

 

 

 



 57 

дистанційного контролю роботи установки катодного 

захисту, ВП-2 - для контактних вимірювань 

потенціалів і/або ОРТ+В (із вольтметром) та ВОЗ - 

для визначення опору заземлень. Новизна способів та 

приладів захищена патентами.  

Налагоджено малосерійне виробництво. 

  218.  Віброакустична 

система ВАС-1 

 

На основі розробленої методології аналізу 

стохастичних коливань з використанням сучасних 

елементів мікроелектроніки та відповідного 

програмного забезпечення створена мобільна 

система для відбору та обробки вібросигналів 

обертових механізмів ВАС-1 для виявлення і 

попередження аварійних ситуацій на 

турбогенераторах, нафто- та газоперекачувальних 

станціях, бурильних установках, діагностики тіл 

обертання, електродвигуни, вібродіагностики, 

газоперекачувані агрегати, портальні крани, електро-

генеруючі установи тощо. 

Плакат 

 

  

  219.  Електромагнітна 

пошуково-

вимірювальна 

система ІМК-5 

 

Система ІМК-5 призначена для пошуку, визначення 

координат та місць пошкодження ізоляції 

магістральних нафто-, газо- і продукто-проводів та 

інших підземних комунікацій (кабелів електро-

передач, зв’язку, телекомунікацій та ін.) і швидкого 

обстеження території перед проведен-ням земляних 

робіт з метою виявлення вказаних комунікацій для 

попередження їх пошкодження. Прилад дозволяє ви-

являти комунікації на глибині до 5 м. Похибка визна-

чення глибини складає не більше ± 0,1м на глибині 

до 1 м і не  більше     ± 10% на глибині до 5 м. Місця 

пошкодження ізоляції виявляються на частоті 

10000,0Гц з точністю ±0,5 м на глибині до 1 м. 

Плакат 120x90 см  

  220.  Композиційні 

матеріали  для 

захисту 

залізобетонних 

конструкцій, 

бетону, цегли від 

Фізико-механічним Інститутом ім. Г.В. Карпенка 

спільно з ДПІЦ «Техно-Ресурс» розроблено рецепту-

ри двокомпонентних поліуретанових, поліуретаново-

кремній-органічних і пінополіуре-танново-кремній-

органічних композицій «холодного» тверднення та 

затверджено в системі Держспоживстандарту 

Плакат 120x 

90 см 
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атмосферного 

впливу та дії 

агресивних рідин 

 

України технічні умови ТУ У В.2.7-24.1-13803953-

017-2011 на «Композицію Техно-ПУР». 

За своїми технологічними властивостями та фізико-

механічними показниками ці композиції 

перевищують відомі світові аналоги. 

  221.  Інгібувальні 

пігменти для 

лакофарбових 

покриттів на основі 

іонномодифікованог

о нанопористого 

цеоліту 

 

Пігменти добре диспергуються, екологічно безпечні, 

мають високі захисні властивості. Можуть 

утворювати синергічні композиції з цинк-

фосфатними пігментами. Висока іоннообмінна 

ємність та ефективна взаємодія з полімерним 

зв’язуючим завдяки наявності до 50 об. нанопор в 

пігменті. Захисна дія пігментів проявляється в 

момент початку підплівкої корозії. Доступна та 

дешева сировина. 

Плакат 120x 

90 см 

 

  222.  Інгібітор корозії Призначений для захисту водооборотних систем від 

корозії, біокорозії та солевідкладення. Ефективне 

очищення теплообмінного обладнання від 

солевідкладень та продуктів корозії забезпечується 

впродовж 4-6 годин, а також зводиться до мінімуму 

вимивання міді та заліза.    

Основні технічні характеристики: 

Інгібітор КОРСОЛ – композиція на основі піро-

поліфосфатів. Ефект післядії – 9-15 днів. Інгібітор 

захищає від корозії та солевідкладення на 92-95%; 

біокорозії в присутності сульфат-відновлюючих, 

денітрифікуючих та амонійфікуючих бактерій на 85-

90%. 

Плакат 120x 

90 см 

 

  223.  Технологія  

поверхневого  

зміцнення 

титанових  сплавів 

Технологія призначена для покращання тріботех-

нічних властивостей пар тертя з титанових сплавів, 

що працюють з контактними навантаженнями до 10 

Мпа в умовах дії агресивних середовищ. В технології 

використано елементи вакуумної технології і 

розрідженого динамічного середовища азоту. 

Застосування технології забезпечує високу 

довговічність і корозійну стійкість внаслідок 

формування газонасиченої зони глибиною 100…200 

мкн і високою (7…14 Гпа) міцністю. Технологія 

Плакат 

 

120x90 см  
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дозволяє обробляти деталі довільної конфігурації, в 

тому числі з отворами будь-якого діаметру і 

довжини, використовуючи серійні вакуумні 

електропечі, забезпечує високу якість поверхні, 

використовується як кінцева технологічна операція, 

технологічно проста та екологічно чиста. Можливе 

використання для потреб медицини (для 

поверхневого оброблення імплантатів). 

  224.  Геоінформаційна 

система (ГІС) для 

екологічного 

моніторингу та 

територіального 

управління 

об’єктами 

природно-

заповідного фонду 

(ПЗФ) 

ГІС є одним із ключових механізмів в системі 

управління об’єктами ПЗФ. Представлений варіант 

ГІС розроблений для біорезервату ЮНЕСКО 

“Шацький” (Шацький національний природний парк 

(НПП)). ГІС забезпечує накопичення та інтеграцію 

даних про екологічний та соціально-економічний 

стан території і дозволяє аналізувати динаміку їх 

змін. Реляційна база даних ГІС Шацького НПП 

сформована на основі існуючих картографічних 

даних, багаторічних (1986-2013 рр.) даних наземних 

спостережень і даних дистанційного зондування 

Землі. ГІС дозволяє виявляти потенційні екологічні 

загрози та вирішувати наукові і господарські 

завдання. 

Плакат   

  225.  Технологія 

зміцнення 

деталей машин 

 

Технологія базується на використанні імпульсної 

енергії високошвидкісного тертя та змін хімічного 

складу, структури та властивостей приповерхневого 

шару сталевих та чавунних деталей. Вона дозволяє 

насичувати різними легувальними елементами 

приповерхневі ділянки деталі за рахунок 

інтенсивного нагріву цих ділянок із швидкостями 

(10
4
...10

5
) К/с та одночасним пластичним 

деформуванням і швидким охолодженням у зоні 

фрикційного контакту оброблюваної деталі і 

спеціального зміцнюючого інструменту. Товщина 

зміцненого шару досягає 100...800 мкм, 

мікротвердість 8...14 ГПа, шорсткість зміцненої 

поверхні Ra = 0,4...1,6 мкм. Впровадження технології 

підвищує довговічність деталей у 2–5 рази при 

Плакат 120x 

90 см 
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зростанні трудомісткості на 20–30%. 

  226.  Технологія та 

обладнання для 

плазмоелектроліт-

ного оксидування 

Технологія забезпечує нанесення оксидокераміч-них 

структур на поверхні деталей з алюмінієвих, 

магнієвих та цирконієвих сплавів електрохі-мічним 

способом в електролітній плазмі. Отримані покриви 

забезпечують високі адгезійні, діелектричні, 

жаростійкі, антикорозійні та антифрикційні 

властивості оброблених деталей. Дана технологія 

дозволяє створювати на деталях і елементах 

конструкцій зносо- і корозійностійкі, 

оксидокерамічні та діелектричні покриви товщиною 

до 200 мкм і твердістю до 20 ГПа. 

Планшет 

 

120x90 см 

 

 

  227.  Водневі технології 

обробки 

функціональних 

матеріалів 

на основі 

гідридотвірних 

металів  

Розроблено: високопродуктивний (~20 хв.) спосіб 

одностадійного помелу феромагнітних сплавів РЗМ-

Fe-B (розмір частинок ~5-10 мкм) для виготовлення 

спечених магнітів, що дозволяє підвищити їх 

властивості; технологію термічної обробки та помелу 

електродних матеріалів на основі Zr, яка забезпечує 

високу швидкість активування (2 цикли замість 20); 

ефективний метод гомогенізації матеріалів на основі 

РЗМ та Zr, який реалізується за нижчих температур і 

за коротший час; спосіб формування дрібнозеренної 

текстурованої структури у сплавах системи самарій-

кобальт; спосіб формування нанострук-тури у 

сплавах системи самарій-кобальт. 

Планшет 

 

120x90 см 

 

 

  228.  Захисні та відновні 

покриття 

для  ремонту машин 

і продовження 

терміну їх 

експлуатації 

 

Розроблено технологію, обладнання і розхідні 

матеріали для нанесення методом 

електрометалізаційного напилення захисних та 

відновних покривів з метою продовження експлуа-

таційного ресурсу механізмів та конструкцій. 

Розхідними матеріалами є оригінальний  порошковий 

дріт. Термін роботи відновлених деталей - на рівні  

нових. Покриви призначені для відновлення 

зношених деталей шахтного обладнання (штоки 

гідроагрегатів) та елементів запірної арматури 

Планшет 

 

120x90 см 

 

 

25.  НТК „Інститут 

монокристалів”  

229.  Оптичні диски  

із сапфіру для 

Диски з сапфіру, які можна використовувати в якості 

оптичних носіїв для зберігання, розпов-сюдження та 

Натурні зразки, 

планшет 
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НАН України довгострокового 

зберігання 

інформації 

архівування цифрової інформації. Сапфірові диски, 

які пройшли випробування та задовольняють 

необхідним вимогам для запису інформації, мають 

наступні технічні характеристики: розмір 800,7 

мм (стандартний розмір звичайного компакт диску), 

кристалографічна орієнтація (0001)±5 кут.хв., 

шорсткість поверхні < 0.2нм, оптична чистота 20/10 

за стандартом USA MIL-0-13830, щільність 

дислокацій <10
4 

см
-2

; напівширина кривої хитання 

(FWHM) – 6–9 кут. сек. 

  230.  Елементи з сапфіру 

в якості 

конструкційного та 

оптичного 

матеріалу в 

приладах для 

роботи в 

екстремальних 

умовах 

Завдяки своїм унікальним фізичним, хімічним та 

механічним властивостям вироби з сапфіру знаходять 

застосування в якості конструкційного матеріалу в 

оптичних приладах для роботи в екстремальних 

умовах  (захисні  та оглядові вікна приладів 

спостереження підводної та аерокосмічної техніки, 

приціли та ІЧ головки самонаведення, 

широкоапертурні світлофільтри в системах захисту 

гвинтокрилів від ракет самонаведення, прозора 

броня, підкладки для технологій кремній на сапфірі 

для радіаційно стійких інтегральних мікросхем).    

Планшет,  

натурні зразки 

  

  231.  Легка прозора броня Розроблено та протестовано на полігоні НАТО 

прозора броня на основі сапфіру та бронескла, яка 

витримує 3 кулі снайперської гвинтівки. 

Натурні зразки   

  232.  Радіаційні портальні 

монітори 

Системи радіаційного контролю, що здатні не тільки 

виявляти радіоактивні речовини, а й ідентифікувати 

їх. Детектори іонізуючого випромінювання. 

Планшет 

Натурні зразки 

  

  233.  Підкладки  

із сапфіру 

для світлодіодів, 

структур  

„кремній  

на сапфірі” 

Cвітлодіоди мають енергоефективність у 4–10 разів 

більшу за ефективність ламп розжарювання. Технічні 

характеристики підкладок: шорсткість 

функціональної поверхні Ra≤0,3 нм, оптична чистота 

за стандартом USA MIL-O-13830 20/10, при діаметрі 

підкладки 50,8 мм клин – <20 мкм, прогин  <10 мкм.  

Планшет, 

натурні зразки 

  

  234.  Лазер з 

перестроюванням 

частоти генерації в 

ІЧ діапазоні для 

Режим генерації: безперервний/ квазібезперерв-ний 

(модуляція струмом накачування). 

Вихідна оптична потужність: 0...12,5 мВт; діапазон 

перестроювання: 2,2–2,5 мкм; габаритні розміри: 

Планшет, 

натурний зразок 
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систем газоаналізу 50x34x29 см
3
. Вага: 9,6 кг.  

Середня потужність споживання: 40 Вт. 

26.  Інститут чорної 

металургії  

ім. З.І.Некрасова 

НАН України 

235.  Брикетування 

техногенних 

відходів 

Технологія та обладнання для брикетування 

техногенних відходів.  

Плакат 841х541 

мм
2
 

 

  236.  Система контролю 

теплового стану 

системи 

периферійного 

охолодження та 

товщини футеровки  

Система контролю теплового стану системи 

периферійного охолодження та товщини футеровки, 

встановлена на доменних печах, дозволяє значною 

мірою продовжити тривалість роботи печі у 

міжремонтний період.  

Презентація на ПК   

  237.  Система контролю 

та керування 

шлаковим режимом 

доменної плавки 

Система розроблена та використовується у 

доменному виробництві для контролю та керування 

шлаковим режимом доменної плавки. 

Презентація на ПК   

  238.  Науково-технічні 

розробки з 

доменного 

виробництва 

Комплексні дослідження розподілу шихтових 

матеріалів на колошнику доменної печі, яку 

реконструйовано з установкою безконусного 

завантажувального пристрою, спрямовані на значне 

покращення якості чавуну. 

Плакат 841х541 

мм
2
 

 

  239.  Десульфурація 

рідкого чавуну 

Технологія та обладнання для десульфурації рідкого 

чавуну вдуванням гранульованного магнію, які 

призводить до значного покращення якості чавуну. 

Плакат 841х541 

мм
2
 

 

  240.  Технологія конвер-

терної плавки з 

використанням 

слабкого 

електричного поля 

Використання впливу слабкого електричного поля на 

фізико-хімічні процеси, які відбуваються під час 

конвертерної плавки, спрямовані на енерго- та 

ресурсозбереження. 

Плакат 841х541 

мм
2
 

 

  241.  Високоміцні 

залізничні колеса 

Технологія термічного зміцнення суцільнокатаних 

залізничних коліс призводить до значного 

покращення якості колес. 

Плакат 841х541 

мм
2
 

 

  242.  Процеси 

виробництва 

сортового прокату 

Безперервна сортова прокатка з використанням 

непривідних робочих клітей, прокатка розді-ляння з 

використанням деформаційно-ділиль-них пристроїв, 

енергозберігаючі технології прокатки зі зниженими 

температурами, спрямовані на енерго- та 

Презентація на ПК 841х541 

мм
2
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ресурсозбереження.  

  243.  Виробництво 

катанки на сучасних 

високошвидкісних 

проволочних станах 

Вдосконалення процесів виробництва катанки на 

сучасних високошвидкісних проволочних станах, 

спрямоване на енерго- та ресурсозбереження. 

Презентація на ПК 841х541 

мм
2
 

 

  244.  Високоточні 

профілі для 

високостійких 

поршневих кілець 

Технологія виробництва високоточних профілів для 

високостійких поршневих кілець, спрямоване на 

енерго- та ресурсозбереження. 

Плакат,  

презентація на ПК 

841х541 

мм
2
 

 

    Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики 

 

   

27.  Інститут 

технічної 

теплофізики 

НАН України 

245.  Опалювально-

варочна піч  

«ОВП» 

довготривалого 

горіння 

Призначена для ефективного обігріву наметів, 

тимчасових приміщень та будівель об’ємом до 220м
3
,
 

освоєно виробництво багатофункціональ-ної 

опалювально-варочної печі «ОВП». На підста-ві 

отриманих результатів, розроблено типоряд з трьох 

видів печей різної потужності ОВП-1, ОВП-2 та 

ОВП-3. Відмінною особливістю печі «ОВП» є 

універсальність споживання палива та довготривале 

його згоряння (до 6 годин при одній закладці 

палива). Піч «ОВП» може працювати на будь-якому 

виді твердого фракційного палива, а саме: дрова, 

буре вугілля, кусковий торф, тріска, пресована 

солома, паливні брикети і пелети, а також зерна 

злакових культур.  

Додатково розроблена та апробована конструкція 

водяного та повітряного теплообмінників з 

термоелектричними модулями для отримання 

електричної енергії за рахунок різниці температур, 

що дозволяє забезпечити освітлення приміщення та 

виконувати зарядку акумуляторів мобільних 

телефонів, рацій та іншого обладнання.
 

Натурний зразок, 

планшет 

90х120  

  246.  Вологопоглинаюча 

термоустілка 

Призначена для створення комфортних умов для 

ноги завдяки оптимізації теплового режиму стопи, 

поглинанню вологи і бактерицидної дії сорбентів. 

Вологопоглинаюча термоустілка має три шари: 

Натурний зразок, 

планшет 

90х120  
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верхній шар виконано з паропро-никливого 

матеріалу; середній – із гідрофільного сорбційного 

вологопоглинаючого матеріалу; нижній – з 

гідрофобного теплоізолюючого матеріалу. При 

поглинанні за рахунок сорбції здійснюється 

рівномірне виділення тепла, яке передається стопі. 

Після повного вологонасичення устілки її 

відновлюють сушінням при температурі 50-60 
о
С. 

  247.  Автоматизований 

пункт керування 

теплоспоживанням 

Призначений для роботи як індивідуальний тепловий 

пункт в житлових, адміністративних і промислових 

будівлях. Ефективно працює в системах опалення з 

однотрубною та двохтрубною розводками. 

Планшет 90х120  

  248.  Котел водогрійний 

модульний  

з утилізатором 

теплоти вихідних 

газів 

 

Водогрійний газовий котел теплопродуктивністю 

1,25 МВт з утилізатором теплоти вихідних газів 

являє собою модульну конструкцію. Кожен з модулів 

може бути використаний окремо, або з них може 

бути складено ефективний теплогенеруючий агрегат 

для використання при модернізації діючих і 

будівництві нових джерел теплопостачання. 

Планшет 90х120  

  249.  Теплонасосна 

система гарячого 

водопостачання 

потужністю 1,5 МВт 

в м. Краматорську 

Наведені схеми та технічні характеристики 

теплонасосної системи гарячого водопостачання 

потужністю 1,5 МВт в м. Краматорську. 

Планшет 90х120  

  250.  Різноваріантна 

термореновація 

огороджувальних 

конструкцій (стін, 

вікон, даху панелей 

тощо) будівлі та 

моніторинг тепло-

втрат при її трива-

лій експлуатації 

Зменшення теплоспоживання (за умов дотримання 

належних санітарно-гігієнічних норм та підвищення 

рівня теплового комфорту) в будівлях шляхом 

зниження рівнів тепловтрат за рахунок впровадження 

оптимальних варіантів термореновації 

огороджувальних будівельних конструкцій. 

Планшет 90х120  

  251.  Енергоефективний 

будинок пасивного 

типу 

Визначення енергетично, економічно та екологічно 

доцільного комплексу заходів для оптимізації 

енергоспоживання експериментальної будівлі до 

рівня будинку пасивного типу. 

Планшет 90х120  
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В енергоефективному будинку потреба теплоти на 

опаплення складає не більше 40 кВт годин/м
2
 за рік 

(це показник для Німеччини, в Україні – 65…75 кВт-

годин/м
2
), а в будинку пасивного типу - не 

перевищує 15 кВт год/м
2
 за рік. 

  252.  Водогрійні котли 

для спалювання 

біомаси  

(деревини, соломи) 

Водогрійний котел ТС-350 призначений для роботи в 

центральній системі опалення житлових, соціальних 

та промислових будівель в основному в сільській 

місцевості. 

Планшет 90х120  

  253.  Технології збору та 

утилізації біогазу  

з полігонів твердих 

побутових відходів 

(звалищ) 

Узагальнена інформація про:  

1.котли на деревних відходах, соломі, 

2. газифікацію, 

3. біогаз з полігонів твердих побутових відходів,, 

4.біогаз з відходів тваринництва. 

Планшет 90х120  

  254.  Вимірювальний 

комплекс  

«Ресурс-С» 

Універсальна комп’ютеризована система вимірю-

вання теплових потоків та температури. Впровад-

жена замовником для визначення опору теплопе-

редачі будівельних конструкцій та виробів. 

Планшет 90х120  

  255.  Бомбовий 

калориметр  

КТС-4 

Калориметр згоряння моделі КТС-4 і калориметричні 

бомби моделі БКУ-2  призначені для визначення 

теплоти згоряння палив з похибкою 0,1 %.  

Планшет,  

натурний зразок 

  

  256.  Установка 

“Екотрон” для 

виробництва рідких 

комбінованих палив 

Призначена для виробництва рідких комбінованих 

біопаливних сумішей та сумішей легких і важких 

нафтових продуктів. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  257.  Приймач теплового 

випромінення  

 РАП-12УМ 

Призначений для визначення радіаційного теплового 

потоку в діапазоні від 14 до 70 кВт на м
2
. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  258.  Установка для 

вимірювання 

теплопровідності 

будівельних 

матеріалів ИТ-7C 

Установка ИТ-7С відповідає вимогам стандартів 

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) і ДСТУ ISO 

8301. Похибка вимірювань 3%.  

 

Натурний зразок 11,5х24х2

0 

 

 

2,5 

  259.  Прилад для експрес-

вимірювань 

теплопровідності 

будівельних 

Переносний прилад для експрес-аналізу 

теплопровідності будівельних матеріалів ИТ-8М.  

Натурний зразок 11,5х24х2

0 

 

 

2,5 



 66 

матеріалів ИТ-8М 

  260.  Перетворювачі 

теплового потоку 

моделей ПТП–

1Б.18.2.1.11.Д.00.1.5

6.00.0–5; ПТП–

1Б.18.2.1.11.Д.00.1.5

6.00.0–20 

Перетворювачі теплового потоку для визначення 

густини теплового потоку по 5 Квт на м
2
 та 20 кВт     

на м
2
. 

Натурний зразок 11,5х24х2

0 

 

 

2,5 

  261.  Блок захисту котла 

тип БЗК-М 

Призначений для індикації стану котлів по 

дванадцяти параметрах, видачі звукового сигналу і 

відключення подачі палива у разі аварії по якому-

небудь параметру. Блок може працювати з 

наступними датчиками наявності полум’я, що 

детектують датчики (контрольні електроди) типу КЭ; 

фоточастотні перетворювачі типу ПНП, ФДЧ. Блок 

дозволяє підключити контролюючі пристрої з 

нормально-замкнутими і нормально-розімкненими 

контактами.  

Натурний зразок 11,5х24х2

0 см 

 

 

2,5 

  262.  Блок контролю 

полум’я 

двоканальний з 

управлінням 

пристроєм 

автоматичного 

розжига 

Призначений для безперервного автоматичного 

контролю полум’я горілочних пристроїв у топкових 

камерах стаціонарних котлів і промислових печей і 

здійснення незалежного або послідовного розжигу 

двох горілочних пристроїв в автоматичному режимі.  

 

Натурний зразок 11,5х24х2

8,5 

 

 

3,5 

  263.  Датчик тиску 

універсальний  

ДДУ-М 

Призначений для перетворення вхідного надмірного 

або диференціального тиску в один з наступних 

стандартних вихідних сигналів: сигнал постійного 

струму (0-5) мА; сигнал постійного струму (4-20) мА; 

напруга постійного струму (0-10) В; напруга 

змінного струму (0-0,5) В частотою 50 Гц; 

управління зовнішніми електричними ланцюгами по 

двох незалежних каналах;  індикації величини 

вхідного тиску. 

Натурний зразок 20х1,5 

 

 

1,5 

  264.  Теплометричний 

індикатор 

діагностики 

Призначений для виявлення неруйнівним способом 

ушкоджених ділянок підземних теплопроводів за 

допомогою вимірювання поверхневих розподілів 

Натурний зразок 8870  

 

 

1,0 
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теплотрас  

ТИДиТ-03 

 

густини потоку теплового випромінювання над 

прокладкою теплотраси. 

28.  Інститут 

електродинаміки  

НАН України 

265.  Магазин мір 

тангенса кута втрат 

 

Призначений для відтворення тангенса кута втрат 

при повірці (градуюванні) однозначних і багатознач-

них мір тангенса кута втрат 1-го розряду. 
 

Похибка завдання 

значення tg на частоті 

1 кГц 

≤ 210
-5 

Діапазон значень ємності 
від 100 пФ, 1000 пФ 

 та 10000 пФ 

Діапазон відтворення 

тангенса кута втрат 
210

-5
….1 

Натурний зразок   

  266.  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   

  267.  Вимірювачі  

температури  

UСR 1-8 та  

UСR 1-16    

Вимірювачі містять відповідно 8 (UСR 1-8) та 16 

(UСR 1-16)  каналів вимірювання і перетворення 

аналогових сигналів усіх відомих низькоомних 

термометрів опору у цифровий код температури. 

Натурний зразок   

  268.  Універсальний 

вимірювач 

параметрів 

комплексних опорів 

МНС-1200 

 

Діапазон  

вимірювання 

10
-6

…10
14

Ом 

Відносна похибка 

вимірювання 

0,01/0,002 

Діапазон  частот від постійного струму 

до 1000 кГц 

Натурний зразок   

  269.  Телемеханічний 

комплекс RTU 

 

Призначений для диспетчерського контролю та 

керування територіально розподіленими об’єкта-ми.  

Інформаційна ємність ПКП (кількість): 

- телекерування двопозиційними об'єктами (ТК) – 

0…64; 

Натурний зразок   
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- телесигналізація двопозиційних об'єктів (ТС) – 

6…70; 

- телевимірювання поточних значень (ТВ), 

інтегральні (ТВІ) - 8; 16; 24; 

- телерегулювання (ТР) - 0; 1; 4; 

- ретрансляція (РТ) – 0; 1.  
  270.  Автоматизована 

система управління 

підстанцією 

 

АСУ підстанції - принципово новий 

повнофункціональний комплекс моніторингу і 

повністю дубльована система управління, що 

забезпечує різке скорочення трудовитрат і 

підвищення надійності роботи системи. 

Планшет    

  271.  Система  

моніторингу 

тягових підстанцій 

залізниць 

 

Система забезпечує моніторинг стану: 

- силових трансформаторів; 

- високовольтних вводів; 

- вимірювальних трансформаторів напруги; 

- вимикачів; 

- пристроїв релейного захисту та автоматики. 

Планшет    

  272.  Система 

моніторингу 

перехідних режимів 

"Регіна-Ч" 

Система призначена для: 

- реєстрації миттєвих значень струмів і напруги і 

перехідних процесів; 

- вимірювання сили, напруги, потужності, фази і 

частоти змінного струму; 

- зберігання в пам'яті результатів вимірів; 

- програмної обробки вимірювальної інформації. 

Може використовуватися для контролю електричних 

параметрів в різних галузях. 

Планшет    

  273.  Гібридний  фільтро-

компенсатор 

 

Впровадження таких компенсуючих пристроїв дозво-

лить створити системи гнучкої передачі змінного 

струму  в електричних мережах ОЕС України. 

Діапазон регулювання напруги 220(+10-15)В. 

Максимальна потужність навантаження  250кВА. 

Струм нульової послідовності 0…40А.                       

Точність підтримки симетрії  0,6…0,8%.  

Маса - 300 кг. 

Планшет  80х20х 35   

  274.  Станції керування 
насосами 
водопостачання  

Впровадження станцій керування  дає змогу: 

- забезпечити економію електроенергії; 

- стабілізувати заданий тиск в системі та можливість 

Плакат   
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(3-й підйом) 
висотних житлових 
і адміністративних 
будівель 

його регулювання протягом доби; 

- захистити насос в аварійних  режимах; 

- підвищити термін експлуатації насосів. 

Мережа живлення 220/380В/50Гц.  

Потужність насосів 1…75 кВт. ККД  ≥ 95%. 
  275.  АСУ електро-

приводами  насосів, 
димососів та 
вентиляторів   
котельних малої і 
середньої 
потужності 

Дозволяють заощаджувати в котельнях малої і 
середньої потужності більше 50% споживаної 
електроенергії і до 10% палива, підвищуючи тим 
самим ККД котлів. 
АСУ електроприводами забезпечують: 
- оптимальне співвідношення паливо (газ) – повітря, 
розрідження; 
- робочий діапазон регулювання швидкостей 
електроприводів 10:1; 
- точність підтримки технологічного параметра котла 
не гірше 1%. 

Плакат   

  276.  Пристрої на основі 

магнітної рідини 

біомедичного 

призначення 

Призначені для керованої доставки і накопичення 

магнітних наночастинок в області пухлини, 

здійснення гіпертермічного нагріву пухлини під дією 

високочастотного магнітного поля та вимірювання 

магнітних властивостей біологічних систем. 

Натурні зразки   

  277.  Медичне  

обладнання  

із застосуванням 

безконтактних 

електроприводів 

Мікромоторні бормашини - призначені для  

терапевтичних процедур і зуботехнічних робіт в  

стоматології. Можуть  бути використані також для 

граверних робіт,  обробки каменя, металів, кераміки,  

в ювелірній справі.  

Хірургічна  сагітальна пилка - призначена для 

проведення операцій на суглобах людини.  

Потужність споживання - 20 ВА. Частота 

Тип бормашини «D&T-80» «D&T-20» 

Напруга живлення 220В, 50 Гц 

Частота обертання, об/хв. 3000…40000 

Потужність на валу, Вт 100 21 

Споживана потужність, ВА 130 30 

Момент на валу (max), 

гсм 

238 50 

Маса мікромотора, кг 0,32 0,1 

Натурні зразки   
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коливання пили - 0…300 Гц. Амплітуда 

коливань пили   ± 2,5 град.  

Регульований повітряний клапан – призначе-ний 

для апаратів примусової вентиляції легень. Напруга  

живлення - 12 В. Енергоспоживання  -  до18 ВА. 
  278.  Базові 

імпедансометричні 

апаратно-програмні 

комплекси 

біосенсорних 

систем 

 

Призначені для експрес-аналізу при діагностиці 

захворювань, для моніторингу навколишнього 

середовища, при контролі параметрів біохімічних 

процесів, якості продуктів харчування, складу різних 

речовин біологічного походження. Може бути 

використана в медицині, ветеринарії, біотехнологіях, 

харчовій промисловості, для екологічного контролю, 

у наукових дослідженнях. 

Натурний зразок   

  279.  Косметологічні 

апарати для догляду 

за шкірою серії 

«Шарм»  

Призначені для застосування у косметології. 

Відрізняються від аналогів безшумністю роботи та 

відсутністю вібраційної реакції на руку оператора.  

Частота коливань робочих органів - 1…70 Гц. 

Амплітуда коливань - ± (10…40) град. 

Енергоспоживання - до 30ВА. 

Натурний зразок   

  280.  Генератори 

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   

  281.  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 

Основна похибка вимірювання 
температури 

≤ 0,05
о
С 

Приведена відносна чутливість 
по опору і провідності 

не гірше  

Натурний зразок   
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210
-3

% 
  282.  Система клімат-

контролю 

приміщень 

Призначена для контролю і автоматичної підтримки 

на необхідному рівні параметрів атмосферного тиску, 

температури і вологості закритих приміщень. 

Натурний зразок   

  283.  Система клімат-

контролю 

приміщень 

Призначена для контролю і автоматичної підтримки 

на необхідному рівні параметрів атмосферного тиску, 

температури і вологості закритих приміщень. 

Натурний зразок   

  284.  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   

  285.  Генератор 

розрядних імпульсів 

«Іскра IV»   

 

Призначений для формування імпульсів струму з 

керуванням за амплітудою та взаємним фазовим 

положенням у часі для роботи у складі системи 

електропластичного розвантаження зварювальних 

швів відповідальних конструкцій. 

Живлення: трифазна мережа 380В з нульовим 

виводом.  

Гальванічна розв’язка вхід-вихід: 2.5кВ; 

кількість каналів - 2;  

амплітуда імпульсу в кожному каналі: 0 – 5 кА; 

напруга в каналі: 10 – 750 В; 

тривалість імпульсу струму каналу 1 (канал 

притискання): 680 мкс; 

тривалість імпульсу струму каналу 2 (канал розряду): 

550 мкс; 

максимальний струм вимірювання розрядних 

контурів – 5000 А. 

Планшет    

  286.  Енергозберігаюча 

електротермічна 

Призначена для високочастотного індукційного 

нагріву деталей при ремонті вузлів ходової частини 

Планшет    
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установка  

ЕТУ-200  

рейкового транспорту.  

Використання ЕТУ-200 дозволяє: 

- знизити споживання електроенергії у середньо-му 

на 20-30% за рахунок збільшення ККД; 

- підвищити продуктивність роботи в 1,5-2 рази. 

Мережа живлення 380В/50Гц. Макс. вихідна 

потужність 200кВт. Частота струму в індукторі 

0,5÷30 кГц. Питома швидкість  нагріву 30-

50°С/кг·сек. Температура  нагріву 900°С. 
  287.  Регулятори напруги 

(струму)  

серії РЕНАП 
 

Призначені для регулювання змінного та випрям-

леного струму 20…500А з напругою 220…500В. 

Застосовуються на підприємствах з виробництва 

скляної продукції, будівельних матеріалів, на  

переробних і гірничо-збагачувальних комбінатах, у 

системах транспортування та дозування сипких 

матеріалів і т.ін.  

Натурні зразки   

29.  Інститут 

відновлюваної 

енергетики  

НАН України 

288.  Комбінований 

фототермічний 

модуль (ФТМ) 

ФТМ призначений для одночасного отримання 

теплової та електричної енергії за рахунок 

використання та перетворення широкого діапазону 

електромагнітного випромінювання Сонця.  

У фототермічному модулі застосовано охолодження 

робочої поверхні за рахунок примусової течії 

теплоносія в гідравлічних трактах. Номінальна 

потужність фотоелектричної частини, Вт – 60 (при 

потоці питомої сонячної радіації 1000 Вт/м
2
). 

Напруга постійного струму Uxx, В – 18. Величина 

струму Ікз, А – 1,75. Номінальна потужність теплової 

частини – до 60 літрів гарячої води (50
0
С) за добу. 

Натурний зразок, 

планшет  

Висота -   

125 см 

ширина – 

60 мм 

 

15 кг 

  289.  Магнітні головки 

для ремонту 

нафтових та газових 

свердловин 

Використовуються для підняття пошкодженого, 

загубленого обладнання, залишеного в бурових 

свердловинах. Застосовуються в нафтодобувній, 

газовій галузях промисловості, водному 

господарстві. 

Натурний зразок  10 кг 

  290.  Фотоелектрична 

установка ФЕУ-02  

Установка призначена для використання в усіх 

агрокліматичних зонах України (згідно ГОСТ 15150-

69) для отримання електричної енергії за рахунок 

перетворення електромагнітного випромінення сонця 

Натурний зразок Довжина 

поля 

батареї, 

280 см,  
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на автономне навантаження. Діапазон потоку 

питомої сонячної радіації, Вт/м
2
 - 100...1125; 

номінальна потужність фотобатареї, Вт – 200; 

ємність акумуляторної батареї, А год – 100; 

потужність інвертора, Вт – 600; вхідна напруга 

постійного струму, В – 12; вихідна напруга змінного 

струму, В – 220; частота вихідної напруги, Гц – 50. 

ширина 

поля 

батареї - 

70 

  291.  Вітроенергетична 

установка ВЕУ-02 

Призначена для забезпечення електроенергією 

невеликих об’єктів. Використовується як в місцях, де 

відсутня мережева енергія (туристичні табори, 

фермерські господарства, дачні ділянки, живлення 

автономних комплексів), так і в якості резервного 

джерела електроенергії для приватних будинків, 

котеджів. На ВЕУ-02 використана аеромеханіка 

системи стабілізації частоти обертання вітротурбіни, 

яка дозволяє експлуатувати її в широкому діапазоні 

швидкостей вітру. Тихохідний генератор на 

постійних магнітах прямо приводиться турбіною. 

Відсутність мультиплікатора і системи збудження 

генератора забезпечує високий ресурс 

вітроустановки. При роботі разом з ИБП-1.5/3С-

ВГ/ФМ забезпечується живлення навантаження 

потужністю до 1,5 кВт стабілізованою 

синусоїдальною напругою 220В/50 Гц, а також 

можливість підключення до системи сонячних 

фотоелектричних модулів. Номінальна потужність - 

200 Вт; діаметр вітротурбіни – 2,0 м; стартова 

швидкість вітру – 3  м/с; номінальна швидкість вітру 

– 7,5 м/с; регулювання обертів – зміна шагу; 

номінальна напруга генератора – 24 В; висота щогли, 

що рекомендується – 6..8 м 

Натурний зразок, 

планшет 

 

Висота – 

100 см, 

ширина –  

50 см 

40 кг 

  292.  Генератори для 

вітроустановок 

Синхронний генератор циліндричної конструкції з 

радіальною магнітною системою потужністю 4 кВт і 

6 кВт. Синхронний генератор торцевого виконання з 

2-х модулів потужністю 3 кВт.  

Натурний зразок, 

інформаційна 

література  

 25 кг 

  293.  Гібридний вантажо-

пасажирський 

Вперше в Україні Інститутом електродинаміки НАН 

України спільно з НТУУ «КПІ» розроблено та 

Натурний зразок  Довжина 

4 м, 
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автомобіль реалізовано концепцію створення гібридних 

вантажо-пасажирських електромобілів (вантажо-

підйомністю від 1 до 25 тонн) на базі серійних 

автомобілів і автобусів із використанням власної 

силової установки. Виготовлене спеціалістами 

нестандартне електрообладнання, що забезпечує 

експлуатацію машини у гібридному варіанті, 

встановлено на автомобіль ГАЗ-2752 («Соболь»). 

ширина 2 

м 

  294.  Вантажопідйомні 

магніти 

Для підняття, маніпуляцій та подальшого 

транспортування плоских і круглих вантажів із 

феромагнітних матеріалів, а також як основа для 

різних пристроїв для кріплення та фіксаторів. 

Застосовується при зборці, зварюванні, підніманні 

верхніх  листів, при роботі на гільйотині. 

Натурний зразок, 

інформаційна 

література 

 5 кг 

30.  Інститут газу 

НАН України 

295.  Комплекси  

по переробці 

звалищного газу 

Вперше в Україні Інститутом газу НАН України і 

ТОВ «ЛНК» впроваджені комплексні проекти 

видобутку, підготовки, використання біогазу у 

газопоршневих електрогенераторах на полігонах 

побутових відходів м. Бориспіль потужністю 1060 

кВт. і с. Підгірці потужністю 2000 кВт. 

Презентація  

на ПК, плакат 

  

  296.  Заміна природного 

газу лушпинням 

сояшника  

в обертовій печі 

На Ватутінському заводі вогнетривів (Черкаська 

обл.) впроваджено систему обігріву обертових печей 

обпалу глини із заміною природного газу лушпинням 

сояшника. Розроблена система обігріву забезпечує 

заміну 80% природного газу біомасою. 

Презентація 

на ПК 

  

  297.  Шахтна піч випалу 

вапняку  

(ЗАТ «Запоріжський 

алюмінієвий 

виробничий 

комбінат») 

 

Розроблено спосіб випалу карбонату кальцію в 

шахтних печах виробництва вапна, газові швидкісні 

пальники та систему автоматичного керування 

процесом. Досягається зниження витрат палива, 

збільшення активності вапна та продуктивність печі. 

Впровадження розробки здійснено на шахтних печах 

продуктивністю 80, 100 та 130 т на добу, досягнута 

економія природного газу в обсязі 20-30 %. 

Презентація 

на ПК, плакат 

  

  298.  Переробка 

деревинних відходів 

виробництва паперу 

На Малинській паперовій фабриці (Житомирська 

обл.) розроблено та впроваджено обладнання для 

здійснення повітряної газифікації деревинних пелет, 

отриманих з відходів виробництва паперу. Продукти 

Презентація 

на ПК, плакат 
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газифікації використовуються у промисловому 

паровому котлі потужністю 15 МВт, забезпечуючи 

заміну 80% природного газу генераторним газом. 

  299.  Малогабаритна 

тунельна піч для 

випалу керамічних 

виробів 

 

Розроблена стосовно до цегельних мінізаводів 

продуктивністю від 1,5 до 6,0 млн. шт. умовної цегли 

на рік. Опалюється природним газом або дизельним 

паливом.  Довжина печі складає 18...36 метрів, при її 

будівництві не потрібен спеціальний фундамент. 

Модульна конструкція забезпечує мобільність печей, 

швидкий монтаж, демонтаж і транспортування при 

закінченні вироблення родовища глини. Термін 

окупності  – 1,5-2,0 роки. 

Презентація  

на ПК 

  

  300.  Піч для плавлення 

нерудних та 

промислових 

відходів 

 

Призначена для отримання  розплавів з різних 

матеріалів (базальти та інші гірські породи, шла-ки, 

золи, шлами та ін.) у виробництві будівельних та 

ізоляційних матеріалів (мінеральна вата, кам’яне 

литво, наповнювач бетону та ін.) Розплав отримують 

зануреним спалюванням газоподібного палива. 

Продуктивність печі по розплаву 3 т/год., витрати 

природного газу 300 м
3
/т., температура розплаву 

1300-1500 
0
С.   

Презентація  

на ПК,  

плакат  

  

  301.  Газопоршневі 

електростанції 

 

 Розроблені для роботи по безлюдних технологіях 

стосовно до нафтодобуваючих платформ. Призначені 

для експлуатації на відкритому повітрі в 

стаціонарних умовах. Паливо - супутній нафтовий 

газ, біогаз, піролізний газ.    

Презентація 

на ПК, плакат 

  

  302.  Реконструкція 

котлів типу ТВГ  

і КВГ 

 

Розроблені котли типу ТВГта КВГ впроваджені в 

значних обсягах (8500 котлів). Розроблений метод 

реконструкції котлів за рахунок встановлення 

пальників нового покоління з спеціальним сопловим 

апаратом типу МПИГ-3 та установці нової 

конвективної поверхні нагріву. Забезпечується 

підвищення ККД до 93-94%. Підвищення ресурсу 

роботи котлів складає 10-14 років. Термін окупності 

розробки – 1 рік.   

Презентація  

на ПК,  

плакат  

  

  303.  Конденсаційні 

водогрійні котли  

Розроблені контактні водонагрівальні агрегати типу 

КАОМ для систем децентралізованого 

Презентація  

на ПК,  
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з насадкою 

 

теплопостачання житлових та виробничих будівель 

потужністю 0,5; 1,0; та 2,5 МВт. Агрегати КАОМ 

характеризуються компактністю, низькою 

металоємністю (2кг/кВт), високою економічністю – 

к.к.д. досягає 106% в розрахунку на нижчу теплоту 

згоряння, повним обсягом автоматизації.  

плакат  

  304.  Котельня з газовими 

котлами 

потужністю 1,5 та 

2,5 МВт  

 

Створена вітчизняна опалювальна техніка для 

теплопостачання багатоквартирних житлових 

будинків та виробничих споруд. Розробка базується 

на інтенсифікації променевого і конвективного 

теплообміну та забезпечує високі екологічні 

показники викидів продуктів спалювання палива. 

Основні характеристики: теплова потужність – 0,1 

Мвт; 0,25 Мвт; 0,315 Мвт; 0,5 Мвт; 1,0 Мвт; 2,5 Мвт; 

теплова ефективність – к.к.д. - 92-94%; -  емісія Nox – 

35 ррм. Строк окупності до 6 місяців. 

Презентація  

на ПК,  

плакат  

  

  305.  Автоматичні газові 

електростанції 

Призначені для експлуатації на відкритому повітрі та 

у приміщеннях в стаціонарних умовах як додаткове 

та аварійне джерело електроенергії для живлення 

силових та освітлювальних установок. В якості 

палива використовується природний газ та біогаз. 

Презентація  

на ПК,  

плакат  

  

  306.  Металургійні печі  

із плоско-

полум’яними 

пальникам 

Промислові печі, що обладнані плоско-полум’яними 

пальниками – ППП (печі непрямого радіаційного 

нагріву) характеризуються сполученням високих 

енергетичних та екологічних показників. Печі з 

пальниками ППП забезпечують зниження питомого 

споживання палива на 10…40%, зріст ККД 

використання палива до 45…85%, скорочення втрат 

металу від окислення та обезвуглецювання на 

30…50%. Досягається зниження виходу токсичних 

речовин не менш ніж в два рази, питомий вихід  NOx 

при підігріві повітря до 300
о
С складає 25…75 г/т. 

Презентація  

на ПК,  

плакат  

  

  307.  Апарати із 

псевдозрідженим 

шаром жолобного 

типу в технологіях 

сушки, термооб-

Промислове впровадження апаратів забезпечує їх 

високу енергоефективність в процесах сушки та 

термообробки, високоякісний розподіл продукту на 

фракції з чистотою до 90%. Характеризуються 

сполученням в одному апараті декількох процесів, 

Планшет   
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робки і сепарації 

дисперсних 

матеріалів  

незначними габаритами, доступністю виготовлення 

та простотою монтажу. 

 
  308.  Пересувна 

малогабаритна 

газонаповнювальна 

компресорна 

станція  

МП-АГНКС-4.     

 

Станція призначена для заправки стисненим 

природним газом автотранспортних засобів та 

сільськогосподарської техніки до тиску 20 МПа. 

Обладнання станції з компресорами, акумуляторами 

газу та системою КІП і А змонтовано на з’ємній 

платформі і може бути встановлено на транспортних 

засобах або стаціонарно. Заправка  стисненим газом 

до 20 МПа може бути здійснено від газорозподільних 

мереж високого, середнього та низького тиску (1,2-

0,01 МПа) компресорами МП-АГНКС-4 або вд 

найближчої АГНКС (або установки виробництва 

синтез-газу). Станція розрахована на заправку 

чотирьох транспортних одиниць обсягом по 60 нм
3
.   

Презентація  

на ПК,  

плакат 

  

  309.  Комплекси по 

переробці 

звалищного газу 

Вперше в Україні Інститутом газу НАН України і 

ТОВ «ЛНК» впроваджені комплексні проекти 

видобутку, підготовки, використання біогазу в 

газопоршневих електрогенераторах на полігонах 

побутових відходів м. Бориспіль потужністю 1060 

кВт. і с. Підгірці потужністю 2000 кВт. 

Презентація  

на ПК,  

плакат 

  

  310.  Технологічний 

комплекс зі 

знешкодження 

непридатних 

хімічних засобів 

захисту рослин та 

пестицидів 

Транспортабельний технологічний комплекс 

призначений для знешкодження токсичних відходів, 

що містять  токсичні хлорорганічні сполуки та важкі 

метали безпосередньо в місцях накопичення. 

Комплекс дозволяє переробляти відходи з вмістом 

хлорорганічних сполук до 80%.  Комплекс 

продуктивністю 100 кг/годину впроваджено в 

Київській області (біля м. Кагарлик) для 

знешкодження непридатних та заборонених для 

використання хімічних засобів захисту рослин.  

Презентація  

на ПК,  

плакат 

  

  311.  Технологія 

термічного 

знешкодження 

рідких відходів, 

зокрема, фенольної 

Розроблена технологія термічного знешкодження 

рідких відходів, зокрема фенольної води 

нафтопереробних підприємств. Розробка 

впроваджена на Кременчуцькому НПЗ замість 

закордонної технології згідно якої для термічного 

Презентація  

на ПК,  

плакат 
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води знешкодження фенольної води  спалювали дизельне 

паливо в обсязі до 200 кг/год. Для розпилювання 

дизпалива та води використо-вувалась перегріта пара 

високого тиску (8 кг/см
2
). Технологія Інституту газу 

НАН України передбачає використання тільки 

заводського газу нафтопереробки, надлишок якого  

спалюється на факельній установці, а розпилювання 

води відбувається за рахунок її тиску в мережі. При 

цьому значно зменшується негативний ефект від 

спалювання факельного газу. 

  312.  Установка для 

пароплазмової 

переробки твердих 

побутових відходів 

 

Cпільно з Інститутом електрозварювання                       

ім. Є.О.Патона розроблена технологія та устатку-

вання для пароплазмового піролізу твердих побу-

тових відходів. Технологія виключає утворення диок-

синів і фуранів. Конверсія вуглецевмісної складової 

відходів забезпечує отримання газоподібних 

продуктів, які можуть використовуватись як 

альтернативне газове паливо або напівпродукт для 

виробництва синтетичних рідких палив. 

Продуктивність установки 100 кг/год відходів. 

Презентація 

на ПК,  

плакат 

  

  313.  Установка по 

очищенню біогазу 

міських смітників  

побутових відходів 

 

Розроблена технологія і обладнання для збору, 

очищення і використання біогазу міських сміт-ників 

побутових відходів. Отриманий газ складом СН4 

94,6%, СО2 – 2,7%, О2 + N2 – 2,7% направля-ється у 

магістральний газопровід. На розробле-ному 

устаткуванні виробляється 2300 нм³/год. Біометану і 

1500 нм
3
/год. двооксиду вуглецю.  

Презентація 

на ПК, 

плакат 

  

  314.  Очищення поверхні 

водоймищ та грунту 

від аварійних 

розливів нафти та 

нафтопродуктів 

сорбентом на основі 

терморозширеного 

графіту (ТРГ) 

Розроблена технологія виробництва терморозшире-

ного гранульованого графіту та у формі пресованих 

елементів призначених для нанесення на забруднену 

нафтою та нафтопродуктами водну поверхню. 

Розроблено автономний ранцевий генератор для 

виробництва порошкоподібного ТРГ на місці локаль-

них аварійних розливів нафти та нафтопродуктів та 

його нанесення на забруднену поверхню. 

Презентація 

на ПК, 

плакат 

  

  315.  Установка по 

очищенню біогазу 

Розроблена технологія і обладнання для збору, 

очищення і використання біогазу міських смітників 

Презентація  

на ПК,  
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міських смітників  

побутових відходів 
 

побутових відходів. Очищений газ з концентрацією 

СН4 94,6%, СО2 – 2,7%, О2 + N2 – 2,7% подається в 

блок сушіння  і направляється у магістральний 

газопровід. Виділений з абсорбенту 98-99% двооксид 

вуглецю може бути використаний для виробництва 

сухого льоду або рідкого двооксиду вуглецю.На 

розробленому устаткуванні виробляється 2300 

нм³/год. газу з метаном і 1500 нм
3
/год. двооксиду 

вуглецю.  

Установка впроваджена у США (штат Алабама). 

плакат 

    Відділення ядерної фізики та енергетики 

 

   

31.  Інститут ядерних 

досліджень 

НАН України 

316.  Плазмохімічні 

реактори для 

травлення та 

розпилення 

матеріалів 

мікроелектроніки та 

сонячної енергетики 

Реактори призначені для травлення з субмікронними 

і нанометровими розмірами елементів 

мікроелектроніки, а також глибинного травлення 

металів, напівпровідників, діелектриків, травлення 

бокової поверхні кремнієвих пластин для одержання 

ізоляції фотоелектричних перетворювачів. 

Плакати,  

презентація на ПК 

  

  317.  Плазмохімічні 

технології 

Плазмохімічні технології призначені для 

виготовлення  та оброблення  багатошарових  

функціональних  систем з субмікронними і 

нанометровими розмірами при виробництві 

елементів мікро– і оптоелектроніки, НВЧ і   

комп’ютерної техніки. Разом з НДІ «ОРІОН» 

розроблено, виготовлено і випробувано НВЧ Р-І-N 

діод на основі карбіду кремнію, для перемикання 2 

кВт потужності до температур 500 С. 

Плакати,  

натурні зразки, 

презентація на ПК 

  

  318.  Мікростріпові 

металеві детектори 

для реєстрації 

іонізуючих 

випромінювань 

ММД з стріпами товщиною 1-1,5 мкм використо-

вуються для моніторінгу профілю пучка синхро-

тронного випромінювання (18 кВ) в HASYLAB 

(DESY, Гамбург); Даймонді (Великобританія); 

Греноблі ( ISRF, Франція); Сумах ІПФ, (Україна), 

Києві (ЕСГ-ЕПГ-10К, ІЯД). Проводились спільні 

роботи в 2014 р. в Гейдельберзі (НІТ, Німеччина). 

Можуть бути впроваджені в радіаційній медицині 

для розрушення ракових пухлин. 

Плакати,  

натурні зразки, 

презентація на ПК 
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32.  ДУ «Інститут 

геохімії 

навколишнього 

середовища  

НАН України» 

 

319.  Безпілотний 

літальний апарат 

«БЛА R-100» 

Призначений для високопродуктивної обробки полів 

біологічними засобами захисту рослин. Електронна 

бортова система забезпечує керування літаком в 

автоматичному і радіокерованому режимах польоту в 

важких метеорологічних умовах. Для експлуатації 

БЛА R-100 не потрібна обладнана злітно-посадочна 

смуга і місце для стоянки, що дає можливість більш 

оперативного і ефективного використання апарату 

ніж існуючі засоби легкої авіації. 

Основні функції:  

• повітряне спостереження за автомагістралями, 

нафтогазопроводами, лініями електропередач;  

• можливість використовувати польоти під час 

надзвичайних ситуацій, техногенних і природних 

катастроф, повеней, великих пожеж на промислових 

підприємствах, військових складах і т.п.; 

• застосування в сільському господарстві; 

• аерофотозйомка;  

• екологічний та радіаційний моніторинг з 

можливістю картографування ступеня радіаційного 

(або іншого) забруднення. 

Натурний зразок   

  320.  Портативна робоча 

станція для 

комплексного 

радіаційного 

моніторингу 

об'єктів 

навколишнього 

середовища  

FOOD LIGHT 

FOOD LIGHT - високочутливий вимірювальний 

прилад, призначений для проведення вимірювань у 

стаціонарних і мобільних умовах. 

FOOD LIGHT – спеціалізований пристрій для 

вимірювання радіоактивності у воді, у рідких та 

твердих харчових продуктах, у зразках грунтів, у 

будівельних матеріалах, дереві, інших матеріалах. 

Користуватися пристоєм може будь-яка особа, що 

уважно вивчила інструкцію з експлуатації. 

Натурний зразок, 

плакат,  

презентація на ПК 

55х40х54 

 

 

100 кг 

  321.  “Скрінер” - 

автоматизований 

комплекс 

спектрометрії  

внутрішнього 

випромінювання 

людини 

Комплекс дозволяє визначати активність 

інкорпорованих радіонуклідів в організмі людини та 

їх ідентифікацію. 

- діапазон енергії реєструючого випромінювання – 50 

- 3000 кеВ; 

- енергетична роздільність – не більше 12%; 

- сертифікований, внесений до Держреєстру засобів 

Натурний зразок, 

плакат,  

презентація на ПК 
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вимірювань України. 

  322.  “Вектор” - 

портативна робоча 

станція 

комплексного 

радіаційного 

моніторингу 

Призначена для спектрометричного, радіометричного 

та дозиметричного контролю іонізуючого гамма-

випромінювання: в’язких, сипучих харчових і не 

харчових проб (з питомою вагою 0,8<ρ<1,5 г/см
2
 та 

будь-якій вологості) на рівні допустимих 

концентрацій і нижче без приготування проб 

методом хімічного виділення в лабораторних, 

виробничих та польових умовах, вимірювання 

поверхневої активності густини викидів Сs-137, ПЕД 

гама-випромінювання. „Вектор” дає можливість 

проводити комплексний радіологічний контроль і 

моніторинг, який включає: контроль поверхні та 

об’єктів, харчових продуктів і моніторинг 

транспортних засобів,  людини. 

Натурний зразок, 

плакат,  

презентація на ПК,  

журнали 

15х

30 

 

    Відділення хімії    

33.  Інституту 

фізичної хімії 

ім.Л.В.Писаржев-

ського  

НАН України 

323.  Розробка та 

модифікація 

фотополімеризаційн

оздатного адгезиву 

для технологічних 

процесів оздоблення 

друкованої продук-

ції та пакування 

способом холодного 

тиснення фольгою 

Створено рецептуру адгезивів УФ-тверднення для 

технологічних процесів оздоблення друкованої 

продукції, проведені випробування та впровадження 

розробленого матеріалу, який не має аналогів в 

Україні та країнах СНД, а по точності тиснення та 

якості продукції, вартісних показниках переважає 

імпортовані. 

Планшет   

  324.  Органічні 

електропровідні 

полімери та 

нанокомпозитні 

матеріали на їх 

основі різного 

функціонального 

призначення 

 

Розроблено фізико-хімічні основи цілеспрямова-ного 

синтезу органічних електропровідних полімерів 

(ЕПП) різних класів і гібридних органічно-

неорганічних нанокомпозитів на їх основі. 

Сукупність функціональних властивостей, що 

притаманні таким матеріалам, відкриває перспективи 

до їх використання в хімічних джерелах струму, 

світловипромінюючих діодах, фотовольтаїчних 

пристроях, сенсориці, електро-магнітних екранах від 

НВЧ-випромінювання та ін. Зокрема, гібридні 

Планшет 
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нанокомпозити на основі ЕПП та електроактивних 

сполук перехідних металів – нові катодні матеріали 

для літієвих хімічних джерел струму (патенти 

України №№ 16318, 16954; патент США № 8,148,455 

B2; Заявка на патент.  
  325.  Високоефективний 

парниковий 

пристрій для 

спалювання метану 

Високоефективний парниковий пристрій для 

спалювання метану. 

Натурний зразок 

 

  

  326.  Каталітичні 

нейтралізатори 

відпрацьованих 

газів двигунів 

внутрішнього 

згоряння 

 

Каталітичні нейтралізатори призначені для очистки 

відпрацьованих газів карбюраторних двигунів 

автомобілів „Славута” і ВАЗ. Виготовлені на основі 

керамічних блокових носіїв стільникової структури із 

синтетичного кордієриту. Ступінь очистки від: СО - 

93 - 95%, CnHm- 85 - 90%,     NOx - 98 - 99%.  

Робочий об’єм нейтралізатора:  

- для автомобіля „Славута” – 0,8 - 0,9 л,  

- для автомобілів   ВАЗ   –     1,2 - 1,4 л. 

Діапазон робочих температур: 250 - 950
0
С. 

Вміст металів платинової групи – 2,2 - 2,4 г/кг 

Планшет, натурний 

зразок 

 

40х10 

 

3,5 

  327.  Каталізатори 

тририформінгу 

метану 

Каталізатори Ni-Al2O3-MxOy/кордієрит для процессу 

три-риформінгу метану (за участю Н2О, СО2 та О2) в 

синтез-газ (СО + Н2). 

Планшет 

 

  

  328.  Нанокомпозити на 

основі Y- та Sc- 

cтабілізованого 

діоксиду цирконію 

–  прототипи 

анодних матеріалів 

твердооксидних 

паливних елементів 

Каталізатори (Pt,Pd)/Ni,Cu,CeO2/[Y2O3(Sc2O3)-ZrO2] 

для процесів окислювальної конверсії метану. 

 

Планшет 

 

  

  329.  Каталізатори 

(Pt,Pd)/Ni,Cu,CeO2/ 

[Y2O3(Sc2O3)-ZrO2] 

для процесів 

окислювальної 

конверсії метану  

Каталізатор забезпечує 95-100% очистку від NOx в 

широкому температурному інтервалі. Методика 

синтезу каталізаторів дозволяє стабілізувати срібла у 

вигляді іоннів (Ag
+
) і субнанокластерів (Agn

δ+
, n=2-8) 

срібла на поверхні блоку, що забезпечує: зниження 

вмісту срібла в каталізаторі від 2% до 0,5%; 

Планшет 
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 розширення температурного діапазону високих 

ступенів відновлення NOx; підвищення стійкості до 

дії каталітичних ядів. 

  330.  Індикаторний 

проявник витоків 

несиметричного 

диметилгідразину  

(гептилу) 

 

При контакті з наскрізними дефектами з’єднань 

промислових конструкцій, крізь які проникає 

несиметричний диметилгідразін, колір індикаторного 

проявника змінюється з жовтого на синьо-зелений. 

Проявник дозволяє швидко і надійно реєструвати 

витоки несиметричного диметилгідразину 

величиною аж до 110
-7

/Па/с в диапазоні температур 

від +5 до +50
о
С і відносної вологості від 10 до 98 %. 

Планшет 

 

  

  331.  Пристрій для 

блокування витоків 

речовин з 

порожнистих 

конструкцій 

 

Пристрій на основі регульованих магнітних 

фіксоторів для аварійного блокування витоків 

екологічно небезпечних речовин зі сталевих 

залізничних цистерн або інших резервуарів у випадку 

локальних наскрізних ушкоджень в їх стінах. Зусилля 

притискання пристрою до стінки ушкоджених 

конструкцій – близько 500 кг. Час для блокування 

пристроєм – не більше 5 хвилин. 

Планшет 

 

  

34.  Інститут  

органічної хімії 

НАН України 

332.  Мебіфон 

 

Антинеопластичний препарат. Засіб, що впливає на 

структуру і мінералізацію кісток. 

Плакат 

 

  

  333.  Боризол (рілузол)  Препарат для лікування явищ бокового 

аміотрофічного склерозу та хвороби Паркінсона.  

Плакат   

  334.  Адемол Призначений як засіб стимуляції пологової 

діяльності, а також має кардіопротекторну, 

церебропротекторну та ноотропну активність. 

Плакат   

  335.  Флокалін  Представник рідкісного по біохімічній дії типу 

лікарських засобів – активатор АТФ-залежних 

калієвих каналів, антигіпертензивний засіб, 

кардіопротектор (для попередження та лікування 

інфаркту міокарда), засіб лікування енурезу (нічне 

нетримання сечі). 

Плакат   

  336.  „Cупердез ДВ НОК” Засіб для дезінфекції обладнання, продукції 

підприємств харчової промисловості. 

Плакат 

 

  

35.  Інститут хімії 

високомолеку-

337.  Безрозчинне 

полімерне 

Розробка нового полімерного в’яжучого і 

безрозчинної технології виготовлення непористих 

Натурний зразок   
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лярних сполук 

НАН України 

зв’язуюче для 

термостійких 

вуглепластиків  

вуглепластиків на його основі з підвищеними 

термічними характеристиками для потреб авіаційної 

галузі. 

  338.  Розробка технології 

виробництва 

полігідроксибутира-

ту мікробного 

походження  

Розробка технології виробництва 

полігідроксибутирату мікробного походження, 

замінника синтетичних полімерів для харчової 

індустрії, медицини і використання у побуті. 

 

Натурний зразок   

  339.  Асфальтобетон, 

модифікований 

відходами полімерів  

Розробка рецептур і технології модифікації 

асфальтобетону відходами полімерів для підвищення 

його термо- і морозостійкості. 

Натурний зразок   

  340.  Адгезійно-активні 

термостійкі  

пасти-герметики 

Адгезійно-активні термостійкі пасти-герметики для 

ремонту зношених металевих виробів, мета-левих та 

залізобетонних конструкцій на об’єктах 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

Натурний зразок   

  341.  Композиційні 

матеріали  

з еластичним 

наповнювачем 

Технологія виготовлення композиційних матеріалів з 

еластичним наповнювачем для організації 

майданчиків будівельних та спортивних споруд (з 

використанням подрібнених відходів шинних гум). 

Натурний зразок   

  342.  Антикорозійне 

гідроізоляційне 

полімерне покриття 

Антикорозійне гідроізоляційне полімерне покриття 

для захисту споруд і конструкцій. 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  343.  Полімерні 

композиції для 

гідроізоляційних 

покриттів  

Розробка технології одержання полімерних 

композицій для гідроізоляційних покриттів з 

використанням вуглеводневих відходів інших 

виробництв, термопластів та еластомерів. 

Натурний зразок   

  344.  Композиції  

для закріплення 

нестійких ґрунтів 

Хімічне закріплення нестійких ґрунтів, які можуть 

знаходитися в гідрогеологічних умовах будь-якої 

складності, в т.ч. плавуноподібному. 

Планшет  

 

  

  345.  Асфальтобетонне 

покриття для 

ямочного  

ремонту доріг 

Ямочний ремонт асфальто-бетонного покриття доріг 

в будь-яких погодних умовах (вітчизняні матеріали 

та технологія). 

 

Натурний зразок   

  346.  Технологія 

неруйнівного і 

бездемонтажного 

відновлення 

Технологія неруйнівного і бездемонтажного 

відновлення (санації) міцності, функціонального 

призначення та естетичності гранітного оздоб-лення 

будівель, дорожньо-транспортних повер-хонь, 

Планшет,  

натурний зразок 
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сходин сходів, парапетів и т.п. конструк-ційних 

елементів, а також проведення профілак-тичних 

заходів з ціллю забезпечення довговіч-ності 

гранітного оздоблення по всьому об’єкту.  

  347.  Гідроізоляція  

із відновленням 

міцності та 

оздоблення 

підземних споруд 

Гідроізоляція з відновленням міцності та оздоблення 

конструкцій підземних переходів чи існуючих 

підземних споруд. 

 

Планшет,  

натурний зразок 

  

  348.  Гідро-, атмосферо-

захисне та зміц-

нююче кольорове 

швидкотвердіюче 

поліуретанове 

покриття з бетонних 

та металевих споруд 

Гідро-, атмосферозахисне та зміцнююче кольорове 

швидкотвернуче поліуретанове покриття із бетонних 

та металевих споруд на вулицях міста замість 

оздоблення їх керамічною плиткою (зокрема, основи 

під рекламні щити, парапети входу в підземні 

переходи, цоколі будівель, тощо). 

Планшет 

 

  

  349.  Композиції для 

зміцнення будівель-

них конструкцій в 

аварійних ситуаціях 

Швидке зміцнення будівельних конструкцій в 

аварійних ситуаціях (зокрема, поставка матеріалів 

службам МНС). 

Планшет   

  350.  Композиції для 

відновлення та 

захисту фасадів 

будівель 

Відновлення та захист фасадів будівель (наприклад, 

нашими матеріалами в 1992-94 р.р. було відновлено 

керамічне оздоблення фасадів будівель КМДА та 

Головпоштамту, в 1991-92 р.р. – фасад та скульптури 

фасадів «Будинку з химерами»). 

Планшет   

  351.  Полімер-деревні 

матеріали з відходів 

полімерів та 

деревини 

Призначені для заміни деревини та термопластичних 

полімерних матеріалів. Можуть бути застосовані у 

виробництві тари, будівництві для виготовлення 

облицювальних плит, погонних виробів (плінтусів, 

наличників, поручнів). 

Планшет   

    Переробка відходів: полімерів, деревини, 

рослинництва, вугільного пилу, металургійної 

шихти, гуми, відпрацьованих масел та 

пакувального матеріалу 

   

  352.  Екологічно безпечні 

пресовані вироби на 

новому 

Призначені для застосування у виробництві 

нетоксичних пресованих виробів підвищеної 

надійності з відходів деревообробки (тирса, стружка) 

Планшет   
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органонеорганічном

у зв’язуючому 

та рослинництва (солома, костриця льону, лузга 

насіння соняшника, гречка та ін.) методом гарячого 

пресування. 

  353.  Переробка відходів 

відпрацьованих ма-

сел різної природи 

та полімерних плів-

кових матеріалів 

Розроблена технологія дозволяє переробляти 

відходи, що забруднюють навколишнє середовище у 

композиції з широким спектром в’язкісних 

параметрів і галузей застосування. 

Натурний зразок   

  354.  Термопластичний 

еластомер “Репол” 

Аналог “Саптопрену”, дешевший, бо виготовля-ється 

на основі вторинної сировини. Призначений для 

виробництва захисних і антикорозійних покриттів, 

ущільнювальних і з’єднувальних матеріалів. Може 

використовуватися у авіа- та автомобілебудуванні, 

будівництві та електроніці. 

Натурний зразок   

  355.  Матеріали з 

використанням 

рідкого каучуку  

як зв’язуючого 

Можуть виготовлятися:  

– абразивні вулканітові круги; 

– еластичні водостійкі плитки; 

–  цегла, що не розбивається; 

– полегшений водостійкий матеріал . 

Натурний зразок   

  356.  Технологія 

утилізації відходів 

пакувальних 

матеріалів 

Дозволяє створити композиційний матеріал з 

відходів (паперово-картонної сировини, полімерних 

плівок), який легко переробляється може бути 

використаний як основа та як наповнювач 

конструкційних матеріалів широкого застосування. 

Натурний зразок   

  357.  Атмосферостійке 

зв’язуюче  

Призначене для брикетування вугільного пилу та 

металургійної шихти. 

Натурний зразок   

    Очищення стічних вод та знешкодження речовин 

і сполук техногенного характеру 

   

  358.  Олігомерні 

комплексоутворюва

чі для очищення 

стічних вод 

Олігомер як комплексоутворювач іонів 

полівалентних та радіоактивних металів. 

Натурний зразок   

  359.  Олігомерні комп-

лексоутворювачі 

для очищення 

рідких радіоактив-

них відходів 

Очищення рідких радіоактивних відходів методом 

комплексоутворення та ультрафільтрації. 

Натурний зразок   
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  360.  Йонпровідний 

термочутливий 

матеріал 

Може бути використаний в галузі екології як 

мембрани на очисних спорудах. Відпрацьовані 

мембрани можуть використовуватися для 

виробництва термочутливих датчиків для 

пожежонебезпечних та охоронних об’єктів, 

провідникових плівок, клеїв, покриттів. 

Натурний зразок   

  361.  Поліуретанові 

сорбенти на 

основі мікробних 

полісахаридів 

Очищення агресивних стічних вод та або 

концентрування водних розчинів солей важких 

металів. 

Натурний зразок   

  362.   Матеріали індивідуального захисту від хімічно-

активних речовин 

   

  363.  Багатошаровий 

плівковий матеріал 

для засобів 

індивідуального 

захисту від хімічно-

активних речовин 

Композиційний матеріал призначений для 

виготовлення засобів індивідуального захисту від дії 

хімічно-активних речовин, в т.ч. сильних 

окислювачів. 

Натурний зразок    

  364.  Полімерний 

композит з 

радіопротекторними 

властивостями 

Можливий як плівковий, так і конструкційний. 

Екологічно безпечний, вироби з нього легкі і добре 

піддаються як дезактивації, так і вторинній 

переробці. Може застосовуватися для виробництва 

засобів індивідуального захисту для персоналу 

атомних станцій, аварійних команд для 

знешкодження наслідків техногенних аварій.  

Натурні зразки   

  365.  Деградабельні 

піновуглеводполіур

етани 

Нові піновуглеводполіуретани (ПВПУ) здатні до 

біодеструкції під дією різних деструктуючих 

факторів навколишнього середовища, таких як 

підвищена вологість та температура, кисле та лужне 

середовища, грибів родів Aspergillus та Penicillium. 

Натурні зразки   

    Матеріали переробки відходів деревини, 

рослинництва та масел 

   

  366.  Екологічно безпечні 

пресовані вироби  

на новому органо–

неорганічному 

зв’язуючому 

Призначені для застосування у виробництві 

нетоксичних пресованих виробів підвищеної 

надійності з відходів деревообробки (тирса, стружка) 

та рослинництва (солома, костриця льону, лузга 

насіння соняшника, гречки та ін.) методом гарячого 

Планшет   
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пресування. 

  367.  Переробка відходів 

відпрацьованих ма-

сел різної природи 

та полімерних плів-

кових матеріалів 

Розроблена технологія дає змогу переробляти 

відходи, що забруднюють навколишнє середовище, у 

композиції з широким спектром в’язкісних 

параметрів і галузей застосування. 

Натурні зразки   

    Нові матеріали    

  368.  Водні поліуретанові 

дисперсії для 

сільського 

господарства 

Ефективні регулятори водо– і газообміну озимої 

пшениці при засусі, оптимізують рівень водообміну. 

Натурні зразки   

  369.  Поліуретанові 

сорбенти на основі 

мікробних 

полісахаридів 

Призначені для очищення агресивних стічних 

вод/або концентрування водних розчинів солей 

важких металів. 

   

  370.  Використання 

рослинної сировини 

для одержання 

олігомерних і полі-

мерних матеріалів 

Забезпечує отримання нетоксичних матеріалів, 

здатних до біодеструкції, що сприяє вирішенню 

однієї з глобальних проблем сучасності – зменшення 

забруднення навколишнього середовища. 

Планшет   

  371.   Антифрикційні покриття    

  372.  Модифіковані 

алкідакрилатні 

емалі на водній 

основі 

Екологічно чисті, ефективні захисні матеріали 

різноманітної кольорової гами. Надійно захищають 

поверхні конструкційних пластиків, склопластиків, 

дерева, бетону, металу. Можуть застосовуватися в 

електронній, м’ясо-молочній промисловостях, в 

агропромислових комплексах і теплицях. 

Натурні зразки   

36.  Інститут 

колоїдної хімії  

та хімії води  

ім. А.В. 

Думанського 

НАН України 

373.  Комплексна уста-

новка продуктив-

ністю 1 м
3
/год для 

отримання високо-

якісної питної води 

із природних вод 

Установка складається з вузлів попереднього 

очищення природної води, її доочищення зворотним 

осмосом низького тиску і кондиціонування до норм 

на питну воду. 

Натурний зразок, 

плакат 

  

  374.  Комплексна 

установка 

Установка складається з вузлів попереднього 

очищення води, вилучення із неї нітратів зворотним 

Натурний зразок, 

плакат 
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продуктивністю 

80 дм
3
/год для 

очищення 

природних вод 

осмосом та кондиціонування до норм на питну воду. 

  375.  Побутова установка 

продуктивністю 

20 дм
3
/год для 

доочищення 

водопровідної води 

Установка складається з вузлів попереднього 

очищення водопровідної води, її доочищення 

нанофільтрацією та кондиціонування до норм на 

питну воду. 

Натурний зразок, 

плакат 

  

  376.  Прилад „Кластер-1” Прилад для вимірювання розміру і концентрації 

часток та аналізу розподілу часток за розміром. 

Натурний зразок, 

плакат 

  

  377.  Портативний 

прилад - нітротомер 

Прилад для визначення концентрації. Натурний зразок   

  378.  Біотестування вод  Презентація на ПК    

37.  Інститут хімії 

поверхні  

ім. О.О.Чуйка  

НАН України 

379.  Порошок для 

приготування 

суспензії полісорб 

МП 

Сорбент неорганічної природи. Виводить з організму 

людини шкідливі мікроорганізми, віруси. 

Використовується у вигляді водної суспензії. 

Натурний зразок 6х6 см 

 

 

0,2 л 

 

  380.  Кремнеземи 

високодисперсні з 

високим вмістом 

вуглецю 

Ентеросорбент. Інформаційний 

листок 

  

  381.  Композити на 

основі кремнезему 

та хітозану з 

контрольованим 

вивільненяи 

диклофенаку натрію 

Система адресної доставки ліків. Інформаційний 

листок 

  

  382.  Біметалічні нано-

частинки золота та 

срібла,стабілізовані 

триптофаном 

Знижує токсичність нанометалів і підвищує 

протипухлинну активність. 

Інформаційний 

листок 

  

  383.  Актимікробні ко-

лоїдні розчини та 

суспензії кремнезе-

му на основі 

наночастинок срібла 

Має високу актимікробну активність до широкого 

спектру мікроорганізмів. 

Інформаційний 

листок 
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  384.  Нанотехнології 

хімічного 

конструювання 

медико-біологічних 

поліфункціональних 

нанокомпозитів і 

нанороботів 

Біологічні нанороботи для спрямованого судинного 

транспорту лікарських засобів до органу-мішені та 

депонування; розпізнавання і діагностики клітин; 

знищення специфічних клітин шляхом створення 

гіпертермічних зон; адсорбції та видалення з 

організму рештків клітинного розпаду; очистки 

продуктів  донорської крові. 

Інформаційний 

листок 

  

  385.  Нанотехнології 

капсулювання 

лікарських 

препаратів 

 

Розроблено технологію створення комплексних 

нанорозмірних капсульованих лікарських препаратів 

шляхом послідовного нанесення на поверхню 

наночастинок кремнезему, шарів біологічно-

активних сполук та полімерів. 

Планшет 20х20 

 

0,1кг 

 

  386.  Оптимізація 

біосередовищ  

для клітин 

Додавання в середовища з клітинами нанома-теріалів 

високодисперсного оксиду кремнію призводить до 

активації біотехнологічних процесів (мікроорганізми, 

дріжджі, їстівні гриби) та збереження якості 

репродуктивних клітин сільгосптварин (бики, 

барани) після консервації. Білі порошки без запаху. 

Інформаційний 

листок 

  

  387.  Дієтична добавка 

«Бальзасил» 

Детоксикант широкого спектру дії з 

антиоксидантною активністю. Може вживатися в 

раціонах дієтичного харчування для підтримки 

нормальних та відновлення порушених функцій 

організму, які спричинені інтоксикацією різного 

ґенезу та синдромами залежності від алкоголю. 

Інформаційний 

листок,  

натурний зразок 

3,5х9 см 0,02 

кг 

  388.  Нанокремнезем із 

високою насипною 

густиною «Денсил» 

Використовується як наповнювач полімерів, в т.ч. 

медичного призначення, зокрема, в стоматології. 

Інформаційний 

листок 

30х21 см  

  389.  Високоміцні тексто-

літи, тришарові 

гофровані та 

вафельні панелі з 

армованих компо-

зитних матеріалів 

Матеріали з армованих композитів на основі 

полімерних в’яжучих, модифікованих 

наночастинками. 

Натурний зразок 10х20 см 

 

0,3 кг 

 

  390.  Діелектричні ферми 

і стрижні з армова-

них композитних 

матеріалів 

Матеріали з армованих композитів на основі 

полімерних в’яжучих, модифікованих 

наночастинками. 

Натурний зразок 10х20 см 

 

0,3 кг 
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  391.  Комбіновані 

лікувальні засоби 

(Фітосилікс) на 

основі синтетичного 

високодисперсного 

кремнезему Силікс  

та високодисперго-

ваних лікувальних 

трав 

Комбіновані лікувальні засоби (Фітосилікс) 

забезпечують більш повний лікувальний ефект, 

пролонгованість дії, біодоступність. При зменшенні 

дози активної речовини досягається потрібний 

терапевтичний ефект. 

 

Натурний зразок 0,1х0,2 м  

 

0,5 кг 

 

  392.  Продукти функціо-

нальні, харчові 

«Целісорб» на 

основі лігноцеллю-

лозних сорбентів 

Використовуються як добавка для харчування 

населення в якості засобу, що виводить з організму 

людини ендо- та екзотоксини, а також є  додатковим 

джерелом харчових волокон, що мають 

антиоксидантну та гетеро- протекторну дію. 

Інформаційний 

листок,  

натурний зразок 

8х12 см 0,002 

кг 

  393.  Сорбенти 

лігноцеллюлозні 

Сорбенти, вихідною сировиною для яких є відходи 

переробки круп, фруктів та овочів. 

Використовуються для подальшого виробництва 

харчових добавок. 

Інформаційний 

листок 

30х21 см  

  394.  Нанорозмірний 

ентеросорбент 

Силікс з 

розвиненою 

питомою поверхнею 

Індивідуальний лікувальний засіб сорбційної дії для 

профілактики та лікування шлункових отруєнь, 

токсикоінфекцій, шлункових інфекцій, включаючи 

холеру, сальмонельоз, дизентерію. Важлива 

особливість Силікса – швидке досягнення 

терапевтичного ефекту. 

Натурний зразок 10х20 см 0,3 кг 

  395.  Авіаційні обтічники  

бортових РЛС             

Міцні радіопрозорі структури широкого діапазону 

частот. 

Інформаційний 

листок 

  

  396.  Металовмісні 

мезопористі 

кремнеземні 

матриці в синтезі 

вуглецевих 

нанотрубок 

 

 

Розроблено ефективні методи одержання 

каталізаторів, які можуть бути використані  для 

синтезу вуглецевих наноструктур, шляхом 

хемосорбції ацетилацетонатів металів на 

кремнеземних матрицях типу МСМ-41. 

Використання металічних каталізаторів приводить до 

відкладення вуглецю як у вигляді нанотрубок  

(діаметр 14-84 нм) так і у вигляді вуглецевих наново- 

локон ( діаметр 86-111 нм). 

Інформаційний 

листок 

  

  397.  Екологічно чисті, 

пожежобезпечні 
Нанонаповнювачі для стабілізації структури і 

попередження термічного руйнування полімерів. 

Інформаційний   

листок 
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термостійкі полі-

мерні композиційні 

матеріали 

  398.  Кремнезем для 

кріоконсервування 

репродуктивних 

клітин 

 

Крім традиційного використання високодисперсних 

кремнеземів (ВДК) у медицині, встановлена 

можливість застосування його в біологічних 

системах, де він активно сприяє життєдіяльності 

клітин. 

Інформаційний 

листок 

  

  399.  Нетоксичне, термо- 

та водостійке 

антикорозійне 

мастило «Силар» 

 

Мастило «Силар» застосовується у машино-

будуванні; авіаційній, суднобудівній, харчовій, 

хімічній, фармацевтичній промисловості, у торгівлі. 

Особливо ефективне використання в обладнанні, яке 

контактує з харчовими продуктами та медичними 

препаратами. 

Натурний зразок 10х10 см 

 

 

0,1 кг 

 

  400.  Сорбенти для 

збирання розливів 

нафти, 

нафтопродуктів 

Термостійкі неорганічні волокнисті сорбенти з 

високою сорбційною ємністю (50 г на 1 г сорбенту), 

які не змочуються водою та не тонуть у воді. 

Сорбенти багаторазового використання.  

Натурний зразок 50х50 см 

 

0,5 кг 

 

  401.  Вафельні структури 

з армованих 

композитів 

Нова силова структура вафельної будови для 

армованих композитів. 

Натурний зразок 10х20 см 

 

0,3 кг 

  402.  Мобільні та 

стаціонарні 

радіопрозорі 

укриття для 

радіолокаційних 

станцій наземного і 

морського 

базування 

Радіопрозорі укриття із композиційних матеріалів 

тришарової конструкції із заповнювачами канального 

типу. Призначені для радіолокаційних станцій 

знаходження, цілеспрямування, зв’язку та ін. Втрати 

електромагнітної енергії, які вносяться укриттями, не 

більш ніж 0,3 дБ в дециметровому і сантиметровому 

діапазоні хвиль. Термін дії 20 років. 

Планшет  0,8х1,2 м 

 

 

  403.  Нанотехнології 

створення 

супрамолекулярних 

адсорбентів 

радіонуклідів із 

рідких середовищ 

Нанопористий кремнезем SBA-15 із супрамо-

лекулярними лігандами класу калікс[4]арен. 

Характеризується високоорганізованою 

гексагональною структурою, розвинутою пористою 

структурою. Сорбент ефективний у вилученні 
137

Cs і 
90

Sr з їх розбавлених розчинів. 

Натурний зразок Склянка 

 

0,005 

кг 

 

  404.  Темплатний синтез 

мезопористих 

Здійснено синтез впорядкованих мезопористих 

кремнеземів із сферичною морфологією частинок 

Інформаційний 

листок 
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кремнеземів 

 

типу МСМ-41 з питомою поверхнею 450-1200м
2
. 

Вони мають не тільки впорядковану гексагоннальну 

структуру пор діаметром 25-35-А
◦
, але й однорідну 

сферичну грануляцію частинок, розміром 0,5 мкм. 

  405.  Збірно-розбірні 

екрановані 

приміщення для 

захисту інформації 

Забезпечують надійний захист інформації. 

Характеристики екранування наближені до 

стаціонарних камер. 

Інформаційний 

листок 

 

 

 

  406.  Великогабаритні 

конструкції з полі-

мерних композитів, 

які армовані 

скляними та іншими 

волокнами  

Розроблено нову технологію і методи армування 

композитних матеріалів із заданими властивостями 

та конструкції на їх основі. 

Інформаційний 

листок 

  

  407.  Композиція для 

захисту поверхні 

будівельних 

матеріалів і 

конструкцій 

Призначена для обробки поверхні традиційних 

будівельних матеріалів (цегли, бетону, цементної 

стяжки, дерева, мармуру, граніту та ін.) з метою 

надання їм гідрофобних властивостей. 

Натурний зразок 20х40 см  

  408.  НВЧ – поглинаючі, 

звуко- 

і теплоізоляційні 

матеріали 

НВЧ – поглинаючі, звуко- і теплоізоляційні 

матеріали спрямовані для захисту об’єктів та 

обслуговуючого персоналу від дії електромагнітного 

випромінювання НВЧ– діапазону, тепло- і 

звукоізоляції. 

Натурний зразок 10х20 см  

 

0,1 кг 

 

  409.  Сорбенти для 

очищення води 

Сорбенти забезпечують очищення питної води від 

мікроорганізмів, органічних сполук. Вони також 

можуть використовуватись для освітлення води, вина 

та пива від муті, завдяки чому забезпечується їх 

більш довгий строк зберігання. 

Натурний зразок 10х20 см 

 

 

  410.  Захисне радіаційно-

стійке  локалізоване 

покриття для лаво-

подібних топливо-

вмісних мас 

Захисні  властивості  зберігаються  в  межах  від 

-30 до +50
0 

С, вологості середовища до 100% в 

інтегральних потоках альфа-випромінювання до 2 

х10
12 

часток на
  
см.

2 

 

Інформаційний 

листок 

  

  411.  Незлипаючі ста-

більні нанопорошки  

дорогоцінних 

Отримання незлипаючих стабільних наново-рошків 

дорогоцінних металів (срібла, золота та ін.) методом 

фотохімічного  відновлення і внесення у прозорі 

Інформаційний 

листок 
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металів (срібло, 

золото та ін.) 

плівки оксидів, що повністю виключає злипання та 

агрегування  порошків.  

  412.  Субстрат для 

вирощування 

рослин у теплицях 

Екологічно чистий субстрат на основі міне-ральних 

волокон і неорганічного зв’язуючого для 

гідропонного вирощування овочевих (помідорів, 

огірків, перцю); вітамінних (салату, цибулі); 

квіткових та декоративних культур, а також для 

пророщування насіння та вирощування розсади. 

Натурний зразок 20х30 см 

 

0,2 кг 

 

  413.  Електрохімічні 

реактори для 

одержання нітрату  

або гідросульфату 

графіту 

Безперервний режим роботи, можливість одержання 

цільового  продукту із розчинів  солей та відсутність 

в реакторі елементів з благородних металів. 

 

Інформаційний 

листок 

  

  414.  Захисно-

стимулюючі засоби 

для капсулювання 

насіння 

сільгоспкультур 

 

Активізований неорганічний компонент  легко 

змішується у широких межах з мікроелементами, 

регуляторами росту рослин, а також із мінеральними 

добривами. Застосування препарату при обробці 

насіння перед сівбою дозволяє підвищити 

врожайність від 10 до 30%. 

Натурний зразок 10х10 см 

 

0,01 

кг 

 

38.  Інститут 

біоорганічної 

хімії та 

нафтохімії  

НАН України 

415.  Сучасна технологія 

переробки  

побутових, 

промислових 

стічних вод  

Технологія дозволяє організовувати повну переробку 

проблемного стоку з одержанням очищеної до норм 

скиду води, вирішує проблеми концентрованого 

залишку і може бути застосована на інших подібних 

об’єктах. 

Планшет, 

зразки 

  

  416.  Технологія комп-

лексної переробки 

фільтрату 

сміттєзвалищ 

твердих побутових 

відходів 

Розроблена технологія комплексної переробки 

фільтрату полігону №5 Київського міського звалища. 

ТПВ. Технологічна схема повністю адаптована до 

існуючої інфраструктури полігону №5, розрахована 

на переробку до 1000 куб.м фільтрату щодобово. 

Буклети, 

натурні зразки 

  

  417.  Технологія одер-

жання біодизель-

ного палива на ос-

нові біовідновлю-

вальної сировини 

Розроблено технологію одержання біодизельного 

палива, яка ґрунтується на реакції переетерифікації 

ріпакової олії етанолом, тобто на використанні 

повністю біовідновлювальної і продукованої в 

Україні сировини. 

Планшет, 

буклети 

  

  418.  Технологія 

покращення  

Технологія призначення для покращення екологічних 

показників та підвищення ресурсу автомобільних 

Планшет, 

буклет 
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екологічних 

показників 

автомобільних 

двигунів  

двигунів без виводу автомобілів з експлуатації. При 

багаторазовій обробці двигунів за цією технологією 

ресурс експлуатації двигунів підвищується у 2-3 

рази.  

  419.  Сенсорний матеріал 

на базі 

електропровідного 

та промислового 

полімерів і систем 

для реєстрації його 

сенсорного відгуку 

Розроблені матеріал і система можуть бути 

використані на хімічних виробництвах, де 

використовується аміак або різні кислоти, для 

пошуку витоків цих речовин у навколишнє 

середовище. 

Буклет   

  420.  Екологічні техноло-

гії для паливно-

енергетичного 

комплексу 

Розроблені поверхнево-активні системи і комплексні 

технології. 

Буклети, 

планшет, 

зразки 

  

  421.  Екологічно чиста 

олива моторна  

10М-БІО для 

двотактних двигунів 

На базі ріпакової та соняшникової олій додаванням 

детергентно-диспергувальних додат-ків розроблена 

аналогічна зарубіжним екологічно безпечна олива 

10М-БІО, яка за результатами випробувань 

відповідає світовим стандартам на оливи для 

двотактних бензинових двигунів. 

Буклети, 

планшет,  

натурний зразок 

  

39.  Інститут сорбції 

та проблем 

ендоекології 

НАН України 

422.  Гемосорбційні 

колонки для 

очищення крові 

Гемосорбційні колонки для очищення крові при 

токсикозах спричинених тяжкими отруєннями, 

пораненнями, опіками або нирково-печінковою 

патологією. Одноразові гемосорбційні колонки 

нового покоління оснащені капілярними 

полімерними фільтрами і наповнені біосумісним 

активованим вугілля «КАРБОН», що розроблене в 

ІСПЕ НАН України. Колонки доступні у ціновому 

відношенні і успішно пройшли клінічні 

випробування у медичних центрах Республіки 

Білорусь. Після завершення випробувань і реєстрації 

гемосорбційних колонок очікується впровадження їх 

у виробництво (2015 рік) та систематичне 

використання в медичних установах. 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

  

  423.  Комбіновані 

ентеросорбенти 

Комбіновані ентеросорбенти для зменшення 

детоксикації організму при раньових ушкодженнях, а 

Плакат,  

натурний зразок, 
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також для контролю працездатності в польових 

умовах при тяжких фізичних навантаженнях. 

Ефективні також як допоміжний засіб при терапії 

токсикозів різного ґенезу. Компоненти 

ентеросорбенту успішно пройшли токсикологічні 

випробування на піддослідних тваринах. 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

  424.  Саморозсмоктувані  

пов'язки 

Саморозсмоктувані пов'язки на основі окисненої 

целюлози для загоювання ран в умовах воєнного 

часу. Виготовлені зразки окисненої целюлози 

успішно проходять випробування в Інституті хірургії 

та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України 

на піддослідних тваринах. 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

  

  425.  Суперконденсатори 

для воєнної техніки 

Суперконденсатори призначені для надійного 

запуску дизельних двигунів в будь-яких погодних 

умовах та для збільшення ресурсу потужності 

безпілотних літальних апаратів (дронів). 

Використовують для запуску великих дизель-

генераторів, танкових двигунів, двигунів підводних 

човнів і локомотивів. 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

  

  426.  Універсальний 

одноразовий фільтр 

для знераження та 

очищення води в 

польових умовах 

Сорбційно-фільтруючий бактерицидний матеріал 

призначений для одержання питної води із існуючих 

природних водойм та джерел різного типу. 

Планується для використання в умовах надзвичайних 

станів (природні та техногенні катастрофи, військові 

дії, аварії на водогонах та ін.) 

Натурний зразок, 

презентація на ПК, 

мультимедій 

ний проектор 

  

  427.  Бактерицидний 

порошковий засіб 

для лікування опіків 

та важких раньових 

уражень 

Сорбційно-всмоктуючий бактерицидний матеріал 

(порошок) для нанесення на рани й опіки складної 

конфігурації. Забезпечує профілактику всмоктування 

в кров токсичних речовин із зони раньового 

ураження, прискорюючи тим самим швидке загоєння 

уражених ділянок. 

Натурний зразок, 

презентація на ПК 

  

  428.  Препарат 

„Карбоксикам” 

 

Ентеросорбент на основі активованого вугілля з 

поверхнею, модифікованою іонами калію і магнію, 

який відрізняється тим, що містить природний 

сорбент еламін і являє собою механічну суміш 

компонентів, що входять до його складу. При цьому 

забезпечується ефективне очищення організму від 

Натурний зразок, 

презентація на ПК 
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шкідливих метаболітів і отруйних речовин, що 

утворилися в організмі при тій або іншій патології, 

або тих, що потрапили в нього ззовні. Виведення 

небажаних речовин з біологічних рідин активним 

вугіллям здійснюється з допомогою фізичної сорбції 

молекул у порах адсорбенту. 

  429.  Комбіновані 

ентеросорбенти 

(біоактивні добавки) 

 

Композиційні ентеросорбенти (біоактивні добавки) 

для профілактики накопичення і прискореного 

виведення з організму шкідливих і токсичних 

речовин, а також контролю електролітів (NH4
+
, K

+
, 

HPO4
2-

) в організмі ниркових хворих; 

Властивості:  

Забезпечують істотне поліпшення показників 

азотистого і ліпідного обміну;  

- Блокують прояв окисного стресу;  - Істотно 

поліпшують якість життя хворих з нирково-

печінковою недостатністю, а також з порушенням 

ліпідного обміну (холестирина, тригліциридів, 

загальних ліпідів); 

 - Екологічний контроль внутрішнього середовища 

організму (важкі метали, радіонукліди, пестициди). 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

 

  

  430.  Гемосорбційні 

колонки для 

очищення крові 

Гемосорбційні колонки для очищення крові при 

раньових інфекціях і токсикозах, що вимагають 

екстреного втручання, а також для регулярної 

підтримки видільної функції печінки і нирок. 

Гемосорбційні колонки одноразові нового покоління, 

оснащені капілярними полімерними фільтрами для 

фільтрації крові, містять активоване вугілля 

«КАРБОН», що розроблене в ІСПЕ НАН України. 

Властивості:  

- Висока поглинальна здатність стосовно 

токсикантів, які накопичується в крові, середньої і 

відносно великої молекулярної маси; 

- Виражена антиоксидантна активність. 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

 

  

  431.  Бактерицидний 

порошковий засіб 

для лікування опіків 

Сорбційно-всмоктуючий бактерицидний матеріал 

(порошок) для нанесення на рани й опіки складної 

конфігурації. Забезпечує профілактику всмоктування 

Натурний зразок, 

презентація на ПК 
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та важких ранових 

уражень 

в кров токсичних речовин із зони раньового 

ураження, прискорюючи тим самим швидке загоєння 

уражених ділянок. 

  432.  Конденсатори 

надвисокої ємності 

з робочою напругою 
2,7В і ємністю  

до 350 Ф 

Суперконденсатори можуть використовуватися в 

медичних електропристроях і бездротових пристроях 

для контролю стану пацієнта, в електричних 

машинах швидкої допомоги. 

Натурний зразок, 

презентація на ПК, 

плакат,  

мультимедій 

ний проектор 
 

  

  433.  Сорбенти з 

пектиновмісної 

сировини. Кормові 

добавки 

ветеринарного 

призначення 

 

Сорбенти отримають із піктиновмісних відходів 

харчової промисловості (буряковий жом томатні та 

яблучні вичавки) шляхом їх фізико-хімічної обробки. 
Призначені для зв'язування та видалення з організму 

людей та тварин іонів важких металів та 

радіонуклідів. Отримані сорбенти можуть знайти 

застосування в харчовій промисловості, фармакології 

та ветеринарії для профілактики та лікування 

захворювань викликаних забрудненням 

радіонуклідами та іонами важких металів. 

Натурний зразок, 

презентація на ПК 
 

  

  434.  Біосорбент для 

сорбції та 

біодеструкції 

нафтопродуктів 

“БАРС”. 

Розроблено технологію ефективного очищення 

водних та ґрунтових середовищ від нафти та 

нафтопродуктів з застосуванням екологічного 

вуглецевого біосорбційного матеріалу деструктивної 

дії “БАРС”. Біосорбент деструктивної дії на основі  

абсорбційного матеріалу з іммобілізованими 

мікроорганізмами-деструкторами вуглеводнів нафти 

здатний локалізувати та руйнувати нафтопродукти 

завдяки сорбційній, фізико-хімічній та біологічній 

активності. Нафтопоглинальний біосорбент 

деструктивної дії типу «БАРС» застосовано на 

нафтовидобувних підприємствах України, Росії та 

при знешкодженні розливів нафти в Керченському, 

Феодосійському, Ялтинському, Південному портах. 

Одержано міжнародний сертифікат якості на 

біосорбент «БАРС». 

Натурний зразок, 

плакат 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

 1 

  435.  Біосорбційний 

препарат 

Створено біосорбційний препарат «Агродетокс» на 

основі композиції сорбційного матеріалу рослинного 

Натурний зразок, 

плакат 

 1 
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«Агродетокс» на 

основі композиції 

сорбційного 

матеріалу 

рослинного 

походження 

походження та природної асоціації мікроорганізмів 

для очищення ґрунтів від пестицидів різного типу. 

Проведено дослідно-промислові  випробування 

біосорбційної технології на полях АПК УкраЇни. 

Ступінь деструкції забруднювача протягом 

вегетаційного періоду гарантує відновлення 

родючості грунтів, одержання екологічно чистої та 

якісної сільськогосподарської продукції, очищення 

вод меліоративних систем, усунення накопичення 

агрохімічних забруднювачів ґрунту. 

презентація на ПК, 

мультимедій- 

ний проектор 

  436.  Титансилікатні 

стекла для 

іммобілізації 

радіоактивних 

відходів 

Розроблено ефективні композиції на основі 

склоутворюючих титан силікатних систем Na2O-TiO2 

і CaO-ZrO2-TiO2-Al2O3-B2O3-SiO2 з підвищеними 

гідролітичною стійкістю та фізико-механічними 

властивостями. Їх використання дозволяє 

забезпечити надійну іммобілізацію радіонуклідів при 

подальшому захороненні радіоактивних відходів 

атомної енергетики. 

Натурний зразок, 

комп’ютер 

 0,3 

  437.  Сорбційно-

коагуляційний 

матеріал для 

очищення рідких 

радіоактивних 

відходів і 

концентрування 

радіонуклідів 

Технологічний процес базується на використанні 

сорбційно-коагуляційних матеріалів і реалізується 

шляхом їх сумісного введення в розчин РРВ (рідких 

радіоактивних відходів). Осади після коагуляції і 

сорбції практично повністю концентрують 

радіонукліди, а тому після термообробки можуть 

бути заплавлені в скло або зацементовані. 

Натурний зразок, 

плакат,  

Мультимедій- 

ний проектор 

презентація на ПК 

 0,3 

  438.  Спеціалізовані 

сорбенти для 

підвищення вмісту 

мікроелементів в 

продукції 

землеробства 

Сорбційні матеріали пролонгованої дії на основі 

цеолітів, модифікованих мікроелементами можуть 

бути рекомендованими для покращення якості 

грунтів та підвищення мікроелементів в продукції 

органічного землеробства. 

Натурний зразок,  

презентація на ПК 

 0,3 

    Відділення біохімії,  фізіології і молекулярної 

біології         

 

   

40.   Інститут біохімії 

ім. 

439.  Імунодіагностика 

системи гемостазу 

Комбінований імуноферментний метод для 

кількісного визначення фібриногену, розчинного 

Планшет,  

натурний зразок, 
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О.В.Палладіна 

НАН України 

фібрину та D-димеру в плазмі крові людини на 

основі використання власно одержаних специфічних 

моноклональних антитіл. 

презентація на ПК  

  440.  Імунохроматогра-

фічні тести  

для діагностики 

туберкульозу 

Діагностичний тест, заснований на надзвичайно 

швидкому імунохімічному методі - 

імунохроматографії на нітроцелюлозній мембрані. 

Метод дозволяє отримувати результат всього за 

декілька хвилин. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  441.  Імунохроматогра-

фічна тест-система 

для контролю 

протидифтерійного 

імунітету  

в популяції 

Імунодіагностична 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. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  442.  Мебівід Нова фармацевтична композиція для лікування 

захворювань кісткової тканини. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  443.  Кальмівід-М Високоефективний вітамінно-мінеральний препарат, 

призначений для лікування остеопорозу, а також 

захворювань, пов’язаних із розрідженням кісткової 

тканини. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  444.  Водорозчинний 

препарат 

вітаміну D3 

Водорозчинний препарат вітаміну D3 призначений 

для дітей перших місяців життя. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  445.  Філомек Пропонується спосіб одержання засобу для 

відновлення репродуктивної функції людини при її 

розладах. Препарат одержують з морських 

організмів. 

Планшет   

  446.  Кальмофіл Лікувальний засіб для заміщувальної терапії 

сурфактантної системи легенів при її розладах. 

Планшет   

  447.  Мебіфон Препарат з вираженою протипухлинною дією при 

відсутності пригнічення системи кроветворення, а 

також з імунотропною дією, яка дозволяє спрямовано 

впливати на патологічні зміни  імуногенезу.  

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  448.  Медихронал Багатокомпонентний лікарський препарат, який має 

комплексний патогенетичний ефект на основні 

Планшет,  

натурний зразок, 
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механізми дії алкоголю на організм людини. презентація на ПК  

  449.  Метовітан Препарат для профілактики та лікування 

ушкодження печінки токсичного походження 

(лікарські препарати, алкоголь і ін.); серцево-

судинних захворювань; імунодефіцитів різного 

походження; інфекційних захворювань; підвищених 

фізичних і розумових навантаженнях; нервових 

розладах; порушеннях обміну речовин, насамперед, 

ожиріння.  

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  450.  Кардіовіт Препарат для лікування і профілактики серцево-

судинних захворювань дозволяє інтенсифікувати 

ендогенний синтез тіаміндифосфату, покращити стан 

серцево-судинної системи.  

Планшет   

  451.  Коректин Фармацевтична композиція комплексної дії може 

бути використана для лікування кісткових 

ушкоджень (остеопорози, осалгії, початкові стадії 

деформуючого артозу), гепатитів різної етіології та 

лейкемії. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

  452.  Геліконет Препарат для профілактики та лікування 

гелікобактеріозу шлунка. Не містить 

антибактеріальні компоненти. 

Планшет   

  453.  Гелікотестер Апарат «ГЕЛІКОТЕСТЕР" для неінвазивної експрес-

діагностики гелікобактеріозу шлунка. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

  

41.  Інститут 

мікробіології і 

вірусології  

ім. Д.К. 

Заболотного 

НАН України  

454.  Біопрепарат 

РОДОЙЛ 

Препарат для біологічної рекультивації земель  і 

очищення прісної і морської води від нафти і 

нафтопродуктів. Препарат включає активні 

бактеріальні штами-деструктори вуглеводнів 

Acinetobacter cal-coaceticus, Gordonia   

rubropertinctus, Rhodococcus erythropolis, мінеральні 

компоненти  і нейтральний сорбент, який здатний 

поглинати вуглеводні нафти і сприяти відновленню 

структури ґрунту.  

Натурний 

зразок 

4х10 0,1 

  455.  Біопрепарат 

ЕКОЛАН 

 

Розроблен біопрепарат Еколан, призначений для 

використання в біотехнологіях очищення ґрунту  і 

води від нафти і нафтопродуктів. До його складу 

Натурний 

зразок 

4х10 0,1 
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входять активні штами мікроорганізмів-деструкторів 

вуглеводнів, природний органічний сорбент 

вуглеводнів (деревне вугілля) і біогенні добавки, що 

включають джерела азоту, фосфору і калію. 

  456.  Мікробний 

біокаталізатор МБК 

Мікробний біокаталізатор (гранульований), 

призначений для ефективного очищення 

промислових стічних вод від токсичних синтетичних 

сполук, іонів важких металів, радіонуклідів  (
137

Cs, 
90

Sr, 
60

Co, ізотопи урану, плутонію, америцію). Може 

бути використаний для концентрації з розчинів 

рідкісноземельних і дорогоцінних металів.  

Планшет   

  457.  Біотехнологія 

очищення 

промислових стоків 

Нова біотехнологія очищення промислових стоків від 

токсичних сполук шестивалентного хрому. 

Технологія базується на використанні бактерій 

Aeromonas dechromatica КС-11 і деяких штамів 

сульфатвідновлювальних бактерій. В очищених 

стічних  водах шестива-лентний хром відсутній, вони 

можуть бути скинуті в міську каналізацію. 

Натурний 

зразок 

Табл..  

  458.  Спосіб оцінки 

біокорозійної 

активності ґрунтів 

до підземних мета-

левих споруд 

Розроблено метод точної й оперативної оцінки 

біокорозійної активності ґрунтів щодо підземних 

металевих споруд (нафто- і газопроводів, насосних 

станцій, резервуарів і т.п.). Розроблена класифікація 

дозволяє в діапазоні розрахункових значень критерію 

агресивності диференційовано підійти до оцінки 

біокорозійної активності ґрунту. 

Планшет   

  459.  Методи 

лабораторних 

випробувань на 

біостійкість 

 

Розроблені методи оцінки бактеріальної стійкості 

захисних покриттів. В основу методу покладені 

кількісні показники інтенсивності росту корозійно 

активних бактерій за наявності випробуваних 

матеріалів як джерела вуглецю. Крім того, 

враховуються зміни фізико-механічних властивостей 

покриттів, що відбуваються під дією бактерій: 

міцності до розриву та адгезійної міцності (для 

покриттів із полімерних стрічок), температури 

розмякшення та розтяжності (для мастикових 

матеріалів). Стандарти поширюються на плівкові, 

мастикові та лакофарбові покриття, які 

Натурний 

зразок 

4х10 0,1 
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застосовуються для захисту магістральних та 

комунальних трубопроводів, підземних резервуарів, 

кабелів звязку та інших споруд.  

  460.  Біотехнологія 

зниження мета-

новиділення у 

вугільних 

Шахтах 

Запропонована біотехнологія основана на окисленні 

метану, що надходить з вироблених просторів 

вугільних шахт, метанотрофними бактеріями. 

Бактерії нарощують на шахтній ферментаційній 

установці. Після цього їх  імобілізують на поверхні 

гірської породи, що заповнює вироблені простори 

шахт. Там метанотрофні бактерії розмножуються і 

споживають метан, знижуючи його виділення на 

вуглевидобувну дільницю на 60%. Застосування 

біотехнології суттєво підвищує безпеку праці 

шахтарів. 

Натурний 

зразок 

25х30 

0,1 

 

  461.  Пробіотики для 

тваринництва  

на основі 

молочнокислих 

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 захвоювань 

та дисбактеріозних станів тварин. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  462.  Клейова композиція 

ЕПАА 

Композиція з ліпкогенними властивостями  сприяє 

кращому закріпленню ризобій на насінні, забезпечує 

життєздатність бульбочкових бактерій протягом 2-3 

місяців. Сополімер на основі екзополісахаридів. Клей 

на основі сополімеру  призначений для сільського 

господарства (поліпшення фізичних і біологічних 

властивостей ґрунту, носій пестицидів, бульбочкових 

бактерій і фагів, засіб для закріплення пісків). 

Розроблено технологію одержання ЕПАА. Препарат 

екологічно безпечний, не містить шкідливих 

домішок. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  463.  Біопрепарати для 

тваринництва 

Бовілакт - біопрепарат для молодняку великої рогатої 

худоби, природний захист організму від гострих 

шлунково-кишкових захворювань. Лактосан – 

ефективний препарат для синарства. природний 

захист організму від гострих шлунково-кишкових 

захворювань. 

Натурний зразок 20х10 0,1 
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  464.  Бактеріальні 

препарати для 

овочевих культур 

Нові форми препаратів азотфіксуючих бактерій 

(Азогран, Комплегран, Нітрагін). Характеризуються 

високим вмістом  життєздатних бактерій, значно 

покращують розвиток культур та  підвищують їх 

врожайність. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  465.  Азотобактерин Препарат на основі висоефективних мікроорганізмів, 

які фіксують азот атмосфери, продукують 

рістстимулюючі сполуки, вітаміни, гормони, 

антибіотичні речовини проти фітопатогенних 

бактерій і грибів. Призначений для обробки насіння 

та розсади технічних та овочевих культур. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  466.  БІОМАГ-СОЯ 

 

Препарат на основі високоефективних, безпечних для 

людини і тварин, бульбочкових бактерій сої. Бактерії 

активно фіксують азот атмосфери і синтезують 

біологічно активні сполуки (рістстимулюючі 

речовини типу фітогормонів, вітаміни групи В, 

органічні кислоти, амінокислоти та ін.). Передпосівна 

обробка насіння бобових культур препаратом 

забезпечує покращення азотного живлення і розвитку 

рослин, збільшення урожаю на 15 – 20% і 

підвищення у ньому вмісту білку на 1,5 – 4,0%. 

Застосування БІОМАГ-СОЯ сприяє покращенню 

екологічного стану ґрунтів за рахунок збагачення їх 

азотом пожнивних залишків і ввідновлення 

структури.  

Натурний зразок 20х10 0,1 

  467.  Ризобактерин 

(Ризобін) 

Препарат на основі високоефективних бульбочкових 

бактерій – симбіонтів бульбочкових культур: сої, 

люпину, гороху, люцерни, козлятнику, конюшини, 

кормових бобів. Препарат покращує азотне живлення 

рослин і поліпшує їх фітогормональний статус. 

Підвищує врожайність на 15-20%. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  468.  Гаупсин Мікробний препарат, створений на основі двох 

активних штамів мікроорганізмів, має комплексну 

антимікробну, антифунгальну, ентомопатогенну та 

рістстимулюючу дію, призначений для захисту 

сільськогосподарських культур від хвороб і 

шкідників. ГАУПСИН  ефективно захищає плодовий 

Натурний зразок 20х10 0,1 
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сад від плодове-рок та грибних захворювань. 

Використовується для передпосівної обробки 

насіння, замочування розсади, обробки виноградних 

насаджень та лісових масивів від шкідників. 

Препарат стійкий до засобів хімічного захисту 

рослин, тому ГАУПСИН сумісний з більшістю 

фунгіцидів і може бути використаний у вигляді 

бакових сумішей. Препарат не спричиняє 

негативного ефекту на корисні організми біоценозу і 

може використовуватися в будь-якій фазі розвитку 

рослин, нешкідливий для теплокровних тварин та 

людини.  

  469.  БТУ 

(біо-торфяне 

добриво) 

 

Новий екологічно чистий препарат для овочевих, 

ягідних, плодових і квіткових культур відкритого і 

закритого ґрунту. Препарат ство-рений на основі 

торфу, збагаченого азотфік-суючими і 

фосфатмобілізуючими мікроорганізмами, 

безпечними для людини і тварин. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  470.  Литосил Біопрепарат для силосування кормової рослин-ної 

сировини з метою забезпечення максималь-ного 

збереження її поживної цінності. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

  471.  Препарат 

«Аверком» 

Комплексний препарат з високою нематоцидною, 

акарицидною, інсектицидною дією для підвищення 

врожаю рослин на основі  стрептоміцета Streptomyces 

avermitilis. Препарати на основі авермектинів визнані 

екологічно чистими і найбільш перспективни-ми 

усвітовій практиці.  

Натурний зразок 20х10 0,1 

  472.  Спорофіт Принципово новий біологічний препарат для захисту 

рослин від хвороб, має як фунгіцидні, так і 

бактерицидні властивості, знероджує насіння, 

надійно захищає його від патогенних 

мікроорганізмів, а сходи і дорослі рослини робить 

стійкими до комплексу хвороб. 

Натурний зразок 20х10 0,1 

42.  Інститут 

молекулярної 

біології і 

генетики  

473.  Тест-система для  

ДНК-діагностики  

Ph-асоційованих 

хронічної мієлоїдної 

Тест-система (набір ферментів та реактивів) дозволяє 

проводити діагностику наявності bcr/abl-гену у 

хворих з підозрою на ХМЛ та ГЛЛ. 

Планшет, 

натурний зразок 

1,0 x 1,5 

 

 

0,5 
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НАН України лейкемії та гострого 

лімфобластного 

лейкозу 
  474.  Тест-системи для 

генної діагностики 

тяжких спадкових 

захворювань  

 

 

Тест-системи для генної діагностики спадко-вої 

схильності до наступних мультифакторних пато-

логічних станів: порушення гаметогенезу (спер-

матогенезу та оогенезу); порушення ембріогенезу 

(порушення імплантації та звичне невиношування 

вагітності); бронхіальна астма у дітей; порушення 

гемостазу (схильність до тромбофілії); судинна 

патологія (ендотеліальна дисфункція). 

Планшет, 

натурний зразок 

1,0 x 1,5 

 

 

0,5 

  475.  Тест-система 

прогностичної 

оцінки пухлин нирок  

і товстої кишки  

Тест-система дає можливість провести оцінку пухлин 

нирок і товстої кишки на основі молекулярно-

генетичних маркерів. 

Планшет 1,0 x 1,5/ 

0,2 

 

 

 

  476.  Тест-система для 

експрес-аналізу 

спектра стійкості до 

антибіотиків у 

мікроорганізмів  

Тест-система дозволяє провести експрес-аналіз 

спектру стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів-

чинників ранніх інфекційних ускладнень в ортопедії 

та травматології. 

Планшет 1,0 x 1,5/ 

0,2 

 

 

 

  477.  Біосенсори для 

медицини 

 

Електрохімічні та оптичні біосенсори для медичної 

діагностики; моніторингу нейро-трансміттерів у 

головному мозку; виявлення деяких мутацій і 

патогенних мікроорганізмів. 

Планшет, 

натурний зразок 

1,0 x 1,5 1,5 

 

  478.  Молекули здоров'я, 

добробуту і краси  

Препарати з протипухлинною, противірусною та 

імуномодулюючою дією: ізатізон та амітозин.  

Планшет, 

натурний зразок 

1,0 x 1,5 1,5 

43.  Інститут 

експеримен-

тальної патології, 

онкології і 

радіобіології  

ім. Р.Є. 

Кавецького  

НАН України 

479.  Комплекс 

імуноцитохімічних і 

молекулярно-

генетичних 

технологій 

діагностики гострих 

лейкозів 

Складені алгоритми діагностики певних підтипів 

гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій. 

Така діагностика дає можливість більш ефективного 

застосування сучасних міжнародних протоколів 

терапії та нових лікарських засобів, дія яких 

спрямована на пухлинні клітини-мішені різного 

походження і рівня діференціювання, що дозволяє 

досягти збільшення частоти ремісій і загльної 

тривалості життя хворих на гострі лейкемії. 

Стенд 120 х 

90 см 

 

  480.  Моноклональні 

антитіла проти 

Моноклональні антитіла випускаються у формі 

очищених МКАТ, кон’югованих з флуорохромами 

Натурні зразки, 

буклет, планшет. 
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антигенів 

лейкоцитів людини 

(ФІТЦ та ФЕ) або біотином. Застосування: для 

лабораторного використання in vitro із застосуванням 

методів проточної цитометрії, флуоресцентної 

мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на 

парафінових зрізах, Вестерн-блот аналізі та в 

функціональних тестах. 

Св-во про державну 

реєстрацію 

№11072/2011 на 

“Антитіла 

моноклональні ТУ 

У 24.4-05416946-

002:2011” 
  481.  Засоби 

перев’язувальні  

на основі 

волокнистих 

вуглецевих 

матеріалів 

 

Розроблено метод застосування активованого 

сироваткового альбуміну людини та створено 

комбіновані сорбіційно-аплікаційні матеріали для 

лікування поранень і опіків. Розроблена Програма і 

методика технічних випробувань та проведені 

технічні випробування дослідних зразків «Засобів 

перев’язувальних на основі волокнистих вуглецевих 

матеріалів». 

Натурний зразок, 

інструкція по 

використанню, 

реєстраційне 

посвідчення 

  

  482.  Метод діагностики 

та прогнозу раку 

шлунка людини 

Визначення показників «гіпоксичного» профілю 

пухлини, пошук пухлинних клітин у кістковому 

мозку та оцінка мікро оточення, що дозволяють 

сформувати групи ризику хворих за раннім 

метастазуванням та відкоригувати протокол 

протипухлинної терапії.  

Планшет 120 х 

90см 

 

  483.  Спосіб 

прогнозування 

ризику розвитку 

злоякісних 

новоутворень 

Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку 

ЗН у родичів пробанда шляхом проведення 

комплексного клініко-генеалогічного обстеження з 

подальшим генетико-математичним аналізом 

родоводів, на основі чого визначають вірогідність 

розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та 

середовищної компоненти у виникнення 

онкологічних захворювань мульти-факторіальної 

етіології. 

Планшет  120 х 

90см 

 

  484.  Спосіб підвищення 

ефективності 

хіміотерапії 

резистентних до 

хіміотерапії 

злоякісних пухлин 

Для посилення ефективності хіміопрепаратів 

застосовується наноекстракт зеленого чаю, який 

містить поліфеноли зеленого чаю, виготовляється зі 

звичайного екстракту зеленого чаю шляхом 

розпилювального сушіння та/або помелу на 

кульовому млині до розміру наночасток, чим 

забезпечується зменшення ступеню 

Планшет  120 х 

90см 
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хіміорезистентності пухлинних клітин. 

  485.  Рейтингове оціню-

вання діяльності 

науковців науково-

дослідної установи 

природничого 

профілю 

Автоматизована інформаційно-розрахункова система 

рейтингового оцінювання результативності наукової 

діяльності наукових співробітників наукових установ 

природничого профілю. 

Презентація на ПК, 

мультимедійний 

проектор 

  

  486.  Нова лікарська 

форма спрямованої 

доставки 

протипухлинних 

препаратів 

Розроблено технологію отримання нанокомпо-зиту 

на основі магнітної рідини та цисплатину. Створено 

системи постійних магнітів для забезпечення 

спрямованості та локального накопичення у пухлині 

діючої речовини нанокомпозиту. На підставі 

комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних 

та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro 

та in vivo доведено переваги застосування створеного 

протипухлинного нанокомпозиту перед 

використанням офіцинальної форми цитостатику, що 

відкриває перспективи подолання лікарської 

резистентності. 

Планшет  120 х 

90см 

 

  487.  Протипухлинна 

аутовакцина 

Протипухлинна аутовакцина. Загальна 

характеристика, механізм дії; форма випуску та 

умови зберігання; показання та протипоказання до 

застосування; спосіб та особливості застосування; 

ефективність протипухлинної аутовакцини в 

комплексній терапії хворих на рак шлунка, легені, 

ободової та прямої кишки. 

Планшет, буклети, 

натурні зразки, 

методичні 

рекомендації та 

інструкція з 

використання 

 

 20х30 см 

 

    Відділення загальної біології 

 

   

44.  Інститут 

фізіології рослин 

і генетики  

НАН України  

488.  Сорт озимої 

пшениці Фаворитка  

Winter Wheat 

Favoritka 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики 

НАН України, Миронівський інститут пшениці        

ім. В.М.Ремесла УААН. Занесений до реєстру 

сортів рослин України на 2005 рік для вирощування 

у поліській та лісостеповій  зонах України. 

Біологічні ознаки: сорт середньо стебловий, 

інтенсивного типу, середньостиглий. Має  високу 

посухостійкість. Якість зерна: борошномельні та 

Натурний зразок, 

сніп,  

зразок насіння 

Сніп - 100 

см висота 

та  

25 см в 

діаметрі,  

насіння в 

горнятках 

висота 8 

1,5 кг 

 

 

 

0,5 кг 
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хлібопекарські властивості добрі. Зерно містить 12,5–

13,8% білка, 26,7–30,1% сирої клейковини, сила 

борошна 248–296 а.о., об’єм хліба із 100 г борошна 

960–1000 мл, загальна оцінка хлібопекарських 

властивостей 3,6-4,0 бала. Належить до цінних 

пшениць. Господарські ознаки: сорт 

високоврожайний інтенсивного типу. Забезпечує 

отримання високих та стабільних по роках урожаїв 

на різних фонах мінерального живлення. 

Невибагливий до умов вирощування, попередників і 

строків сівби, має високу екологічну пластичність. 

При дотри-манні належної агротехнології і 

оптимальних фонів мінерального живлення формує 

високий і стабільний по роках урожай зерна. 

см та 13 

см в 

діаметрі 

 

  489.  Сорт озимої 

пшениці Подолянка 

Winter Wheat 

Podolanka 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики 

НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. 

В.М. Ремесла УААН. Занесений до реєстру сортів 

рослин України     на  2003 рік   для вирощування у 

поліській,  лісостеповій та степовій  зонах України на 

богарі та зрошенні. Біологічні ознаки: сорт 

середньостебловий, інтенсивного типу, 

середньостиглий. Має високі зимо-, посухостійкість, 

стійкість  до обсипання зерна навіть за перестою, 

середньо стійкий  до  вилягання та ураження  

борошнистою росою,  бурою листковою іржею, 

кореневими гнилями. Якість зерна: борошномельні 

та хлібопекарські властивості відмінні. Зерно містить 

13,5–14,7% білка, 28,7–31,5% сирої клейковини, сила 

борошна 320–410 а. о., об’єм хліба із 100 г борошна 

1100–1210 мл, загальна оцінка хлібопекарських 

властивостей 4,0-4,2 бала. Віднесений до сильних 

пшениць. Господарські ознаки: сорт 

високопродуктивний, універсального типу 

використання. Забезпечує отримання високих та 

стабільних по роках урожаїв на різних фонах 

мінерального живлення. Невибагливий до умов 

вирощування, попередників і строків сівби, має 

Натурний зразок, 

сніп,  

зразок насіння 

Сніп - 120 

см висота 

та 25 см в 

діаметрі, 

насіння в 

горнятках 

висота 8 

см та 13 

см в 

діаметрі 

 

1,5 кг 

 

 

0,5 кг 
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високу екологічну пластичність. Заслуговує на 

значне розширення посівних площ  у всіх зонах 

України. 

  490.  Сорт озимої 

пшениці Смуглянка 

Winter Wheat 

Smuglanka 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики 

НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. 

В.М. Ремесла УААН. Занесений до реєстру сортів 

рослин України на 2004 рік для вирощування у 

поліській, лісостеповій та степовій зонах України. 

Біологічні ознаки: сорт короткостебловий, 

високоінтенсивного типу. Середньоранній. Високо-

стійкий до посухи, вилягання, хвороб, проростання 

та обсипання зерна. Зимостійкість вища середньої.  

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські 

властивості добрі й відмінні. Зерно містить 13,0–

14,4% білка, 28,9–35,80% сирої клейковин-ни, сила 

борошна 328–343 а. о., об’єм хліба із 100 г борошна 

1000–1100 мл, загальна оцінка хлібопекарських 

якостей 4,0–4,2 бала. Віднесе-на до сильних 

пшениць. Господарські ознаки: сорт для добрих 

господарів.  На високому фоні мінерального 

живлення забезпечує рекордні врожаї. Смуглянка – 

перший сорт, що за всю історію державного 

сортовипробування сфор-мував урожай в 114,1 ц/га 

(Вінницька область, 2002 р.) та 115,2 ц/га (Київська 

обл., 2004 р.).   

Натурний зразок, 

сніп,  

зразок насіння 

Сніп - 100 

см висота 

та 25 см в 

діаметрі,  

насіння в 

горнятках 

висота 8 

см та 13 

см в 

діаметрі 

1,5 кг 

 

 

0,5 кг 

  491.  Сорт озимої 

пшениці  

Золотоколоса  

Winter Wheat 

Zolotokolosa 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики 

НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. 

В.М. Ремесла УААН. Занесений до реєстру сортів 

рослин України на 2005 рік для вирощування у 

поліській,  лісостеповій  та степовій зонах України. 

Біологічні ознаки: сорт короткостебловий, 

високоінтенсивного типу, середньоранній. Високо-

стійкий до вилягання,  борошнистої роси та бурої 

листкової іржі, стікання, проростання та обсипання 

зерна в колосі. Стійкий до посухи. Зимостійкість 

пере-вищує середню. Якість зерна: борошномельні 

та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно 

Натурний зразок, 

сніп,  

зразок насіння 

Сніп - 110 

см висота 

та 25 см в 

діаметрі,  

насіння в 

горнятках 

висота 8 

см та 13 

см в 

діаметрі 

1,5 кг 

 

 

0,5 кг 
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сорту Золотоколоса містить 12,7–14,5% білка, 29,7–

32,7% сирої клейковини, об’єм хліба із 100 г борошна 

1000–1110 мл, загальна оцінка хлібопекарських 

властивостей 4,2–4,5 бала. Віднесений до сильних 

пшениць. Господарські ознаки: На високому фоні 

мінерального живлення сорт забезпечує отримання 

рекордних врожаїв. Перший сорт, що за всю історію 

державного сортовипробування України сформував 

рекордний урожай зерна в 117,3 ц/га. 

  492.  Гібрид  кукурудзи 

Суботівський 

190 СВ 

Оригінатор Інститут фізіології рослин і генетики  

НАН України, Черкаський інститут 

агропромислового виробництва НААН України 

Занесений до державного реєстру сортів рослин  з 

2008 року і рекомендований для вирощування на 

зерно і силос в зонах Лісостепу, Степу і Полісся. 

Біологічні ознаки:  ранньостиглий (ФАО 190). 

Вегетаційний період від сходів до повної стиглості в 

зонах Степу - 104, Лісостепу - 106, на Поліссі - 112 

днів. Ремонантний. Посухостійкий. Стійкий до 

вилягання, фузаріозу, стеблової гнилі, пухирчастої та 

летючої сажок, гельмінтоспоріозу. Толерантний до 

кукурудзяного метелика. Господарські ознаки: 

високоурожайний. За даними Державного 

сортовипробування на 16 станціях 12 областей 

України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та 

Полісся урожай зерна становить 86,0 - 117,1 ц/га. 

Гібрид є екологічно пластичним, хороші якості 

проявив як у вологозабезпечених, так і в районах з 

помірною кількістю опадів. 

Натуральний зразок, 

качани,зерно 

20 см 

висотою,  

40 см в 

діаметрі, 

зерно в 

колбі 

висотою  

20 см 

 

  493.  Гібрид  кукурудзи 

Переяславський  

230 СВ 

Оригінатор Інститут фізіології рослин і генетики  

НАН України, Черкаський інститут 

агропромислового виробництва НААН України. 

Занесений до державного реєстру сортів рос-лин з 

2008 року, рекомендований для вирощування на 

зерно і силос в зонах Лісостепу, і на Полісся. 

Біологічні ознаки: середньоранній (ФАО 230). 

Вегетаційний період від сходів до повної стиглості в 

Натурний зразок, 

качани, 

зерно 

20 см 

висота, 40 

в 

діаметрі, 

зерно в 

колбі 

висотою 

20 см 
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зонах Степу - 114, Лісостепу - 117, на Поліссі - 120 

днів. Гібрид з унікальним поєднанням високої 

урожайності та ранньостиглості. Господарські 

ознаки: високоурожайний, екологічно пластичний. 

За даними Державного випробування урожай зерна 

на 14 сортостанціях 12 областей України, що 

охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся  

становить 81,9-116,6ц/га. Гібрид забезпечує 

одержання сухого зерна в усіх кліматичних зонах 

України. 

  494.  Гібрид кукурудзи 

Богун 

 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики  

НАН України, Черкаський інститут 

агропромислового виробництва НААН України. 

Занесений до державного реєстру сортів рослин  з 

2004 року і рекомендований для вирощування на 

зерно і силос в зонах Лісостепу, Степу і Полісся. 

Біологічні ознаки: середньоранній (ФАО 250). 

Вегетаційний період від сходів до повної стиглості в 

зонах Степу - 117, Лісостепу - 123, на Поліссі 130 

днів. Стійкий до вилягання, кореневих та стеблових 

гнилей, пухирчастої  сажки, гельмінтоспоріозу. 

Господарські ознаки: гібрид добре адаптований до 

різних умов вирощування, швидко віддає вологу під 

час дозрівання, зерно добре вимолочується 

комбайном під час збирання. За даними Державного 

випробування  на 18 сортостанціях 16 областей 

України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та 

Полісся урожай зерна становить 84,2–142,0 ц/га.  

Натурний зразок, 

качани, 

зерно 

20 см 

висота, 40 

в 

діаметрі, 

зерно в 

колбі 

висотою  

20 см 

 

  495.  Гібрид кукурудзи 

Боян 277 МВ 

 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики  

НАН України, Черкаський інститут 

агропромислового виробництва НААН України. 

Занесений до державного реєстру сортів рослин  
на 2010 рік і рекомендований для вирощування на 

зерно і силос в зонах Степу і Лісостепу. Біологічні 

ознаки: середньоранній (ФАО 270 МВ). 

Вегетаційний період від сходів до повної стиглості в 

зонах Степу - 115, Лісостепу - 119 днів. 

Натурний зразок, 

качани, 

зерно 

20 см 

висота, 40 

в 

діаметрі, 

зерно в 

колбі 

висотою 

20 см 
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Господарські ознаки: ремонтантний. 

Посухостійкий. Стійкий проти фузаріозу, 

гельмінтоспоріозу, толерантний до кукурудзяного 

метелика. За даними Державного випробування на 8 

сортостанціях 7 областей України урожай зерна 

становить 80,5-110,4 ц/ га. 

  496.  Гібрид кукурудзи 

Достаток 

300 МВ 

 

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики  

НАН України, Черкаський інститут агропромис-

лового виробництва НААН України. Переданий до 

державного випробування з 2010 року для 

вирощування на зерно  і силос в зонах Степу і 

Лісостепу. Біологічні ознаки: середньостиглий 

(ФАО 300). Вегетаційний період від сходів до повної 

стиглості в зонах Степу -121, Лісостепу – 125 днів.  

Господарські ознаки: гібрид універсального 

використання.  Урожайність зерна становить 120 

ц/га, силосної маси – 500 ц/га. 

Натурний зразок, 

качани, 

зерно 

20 см 

висота, 40 

в 

діаметрі, 

зерно в 

колбі 

висотою 

20 см 

 

  497.  Бактеріальні 

добрива для 

інокуляції насіння 

люцерни 

(рідкі та на 

твердому носії) 

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

забезпечують приріст урожаю зеленої маси люцерни 

на 12 – 22 % та збільшують вміст сирого протеїну на 

2 – 5 %. Ефективність бактеріального добрива 

зберігається за умови підвищеного вмісту 

мінерального азоту в ґрунті 

Натурний зразок: 

поліпропіленова 

емкість  з живою 

культурою; 

поліпропіленовий 

пакет  з живою 

культурою 

10х10х10          

 

 

 

 

30х35х2             

 

1 кг 

 

 

 

 

0,4 кг 

  498.  Бактеріальні 

добрива для 

інокуляції насіння 

конюшини 

(рідкі та на 

твердому носії) 

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

забезпечують приріст урожаю зеленої маси 

конюшини на 12 – 24 % та збільшують вміст сирого 

протеїну на 2 – 4 %. 

Натурний зразок: 

поліпропіленова 

емкість  з живою 

культурою; 

поліпропіленовий 

пакет  з живою 

культурою 

10х10х10          

 

 

 

 

30х35х2             

1 кг 

 

 

 

 

0,4 кг 

  499.  Бактеріальні 

добрива для 

інокуляції насіння 

сої (рідкі та на 

твердому носії) 

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

забезпечують приріст урожаю зерна на 15 – 22 %, 

підвищують вміст білка в зерні на 1,5 – 4 %. 

Натурний зразок: 

поліпропіленова 

емкість  з живою 

культурою; 

поліпропіленовий 

пакет  з живою 

10х10х10                      

 

 

 

 

30х35х2          

1кг 

 

 

 

 

0,4 кг 
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культурою 

  500.  Бактеріальні 

добрива для 

інокуляції насіння 

люпину 

(рідкі та на 

твердому носії) 

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

забезпечують приріст урожаю на 15 – 19 %, 

підвищують вміст білка в зерні на 1 – 3 %. 

Натурний зразок: 

поліпропіленова 

емкість  з живою 

культурою; 

поліпропіленовий 

пакет  з живою 

культурою 

10х10х10      

 

 

 

 

30х35х2             

 

1кг 

 

 

 

 

0,4 кг 

45.  Інститут 

гідробіології 

НАН України 

501.  Спосіб підвищення 

рибопродуктивності 

водойм 

Винахід відноситься до галузі рибництва і 

призначений для підвищення продуктивності водойм 

різного типу шляхом зариблення водойм зарибком, 

отриманим від плідників з генетично обумовленою 

здатністю до високого темпу росту, а саме - для 

оптимізації процесу відбору плідників з високим 

темпом росту та поліпшеними продуктивними 

якостями для штучного відтворення. 

Позитивний ефект використання запропонованого 

способу полягає у створенні експрес-метода процесу 

відбору плідників з високим темпом росту для 

штучного відтворення риб, зменшенні трудових 

затрат на пошук плідників з генетично обумовленими 

високими продуктивними якостями, зменшення 

затрат часу на відбір плідників, підвищення точності 

вибору. Спосіб не потребує використання реактивів, 

лабораторних приладів, спеціальної вимірювальної 

техніки, мікроскопів. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  502.  Спосіб біологічного 

контролю води на 

токсичність 

Винахід відноситься до біології, рибництва, а саме до 

біологічних способів контролю природних вод на 

токсичність. Суть винаходу полягає в створенні 

експрес-способу контролю якості води, скороченні 

витрат часу на проведення тестування, спрощенні та 

здешевленні робіт і надає можливість проводити 

дослідження навіть на живих рибах без порушення їх 

життєдіяльності. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  503.  Спосіб біологічного 

очищення стічних 

Винахід відноситься до біології, а саме до способів 

очищення стічних вод третьої категорії цукрових 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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вод заводів. Внаслідок використання способу 

підвищується якість очищення стічної води, охороняє 

від стійкого забруднення поверхневі та підземні 

води, зменшує площу полів фільтрації, створює 

можливість повторного використання стічних та 

використання кінцевого продукту по системі 

очищення зоопланктону як живого корму для молоді 

риб. 

  504.  Спосіб біологічного 

очищення стічних 

вод 

Винахід відноситься до біології, до способів 

біологічного очищення стічних вод, а саме потужних 

свинокомплексів з рідким виділенням відходів за 

допомогою водорослево-рачкових ставів. 

Ефективність способу полягає в підвищені 

ефективності очищення за рахунок системи 

аерованих водорослево-рачкових ставів з 

рециркуляцією частини очищених вод та формування 

замнутої системи водоочищення, чим досягається 

різке зниження вмісту органічних домішок та 

біогенних сполук, скорочення терміну біологічного 

очищення до 2-3 днів та можливість утилізації 

очищених вод на зрошення та рибовідтворення 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  505.  Спосіб боротьби з 

обростанням 

молюском 

дрейссени 

Винахід відноситься до гідробіології, а саме до 

способів боротьби з біоперешкодами в зворотних 

системах водопідготовки та охолодження вод в 

зворотних системах водопостачання. При 

використанні способу досягається 100 % ліквідація 

біоперешкод, що виникають через скупчення молоді 

дрейссени, виключають біоперешкоди з зворотної 

системи  водопостачання, або охолоджуючих систем 

та можливість утилізації вловленної біомаси 

дрейсени на виготовлення комбікорму для годівлі 

риб, покращують фізіко – хімічні характеристики 

води і знижує бактеріальну забрудненість води 

зворотної системи водопостачання, біомаса 

вилученої дрейссени може бути використана як 

складова комбікорму для риб у підсобному рибному 

господарстві або як органо-мінеральне добриво. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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  506.  Спосіб 

виготовлення 

препарату 

хлорофіліну натрію 

із біомаси зелених 

водоростей 

Хлорофілін натрію використовується в 

фармацевтичній промисловості при виготовленні 

лікувальних препаратів. Має противірусні 

властивості, високоактивний проти вірусів групи 

герпесу, віспи, мікровірусів. Використання способу 

дозволяє підвищити вміст хлорофілу в кінцевому 

продукті, а також спрощує методичний процес, що 

приводить до здешевлення препарату. Має 

противірусні властивості, високоактивний проти 

вірусів групи герпесу, віспи, мікровірусів. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  507.  Спосіб визначення 

екологічного стану 

водойм 

Винахід відноситься до гідробіології, а саме до 

способів біоіндикації антропогеної дії на водойми за 

допомогою визначення стану популяцій гідробіонтів, 

що населяють ці водойми. Застосування 

запропонованого способу спрощує визначення 

екологічного стану водойм, що зазнає 

антропогенного впливу, зменшує потребу в 

кваліфіцірованих фахівцях, скорочує затрати часу та 

трудовитрати. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  508.  Спосіб запобігання 

заморів риб у 

зимовий період 

Спосіб відноситься до аквакультури (рибництва), а 

саме до способів запобігання заморів риб та інших 

гідробіонтів в зимовий період при замерзанні 

природних і декоративних водойм та водотоків, 

зимувальних рибоводних ставків тощо, а також 

забезпечення очистки води від органічних 

забруднень і насичення атмосферним киснем в зоні 

розташування пристрою 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  509.  Спосіб обмеження 

розвитку 

планктонних 

ціанобактерій у 

декоративних і 

рибоводних 

водоймах 

Винахід відноситься до галузі хімічної взаємодії 

рослин (алелопатії) і призначений для боротьби з 

розвитком планктонних ціанобактерій (синьозелених 

водоростей). Використання способу дозволяє 

використовувати сполуки, які інгібують розвиток 

планктонних ціанобактерій і не пригнічують, або 

стимулюють, ріст еукаріотів. Ці концентрації 

поліфенолів макрофітів можна використовувати для 

обмеження “цвітіння” води ціанобактеріями в 

декоративних і рибоводних ставках або 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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малопроточних малих водоймах. Для цих цілей 

можуть бути використані також синтетичні 

поліфеноли, що зустрічаються серед екзометаболітів 

вищих рослин і не є токсичними для водоростей. 

  510.  Спосіб одержання 

ефірної олії із 

біомаси зелених 

водоростей 

Винахід відноситься до технології одержання із 

біомаси зелених водоростей ефірних олій, які можуть 

бути використані при виготовленні косметичних чи 

парфумерних препаратів і в фармацевтичній 

промисловості. В своєму складі вони містять ряд 

терпенових сполук, що мають антибактеріальні і 

певні ароматичні властивості. Використання способу 

дозволяє отримати більш якісну складову сировину 

ефірних олій більш дешевим і спрощенним методом, 

при чому органічний екстрагент, що використаний у 

способі (петролейний ефір), може бути багаторазово 

використаний у процесі екстракції. За допомогою 

різних температур екстракт фракціонують на 

петролейний ефір, нелеткі ліпіди і ефірні олії. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  511.  Спосіб очистки 

води при 

вирощуванні риби в 

замкненій системі 

Винахід відноситься до інтенсивних способів 

вирощування риби в установках з оборотним 

водопостачанням з регульованими параметрами 

водного середовища. Використання способу 

приводить до більш раціонального використання 

води на різних етапах онтогенезу в замкнених 

системах, покращення ступеню її очистки, підтримки 

необхідної якості на різних етапах вирощування при 

зменшені витрат та зниження об’єму очисних споруд. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  512.  Спосіб утримання 

риб у 

несприятливих 

умовах 

Винахід відноситься до промислової риболовлі, а 

саме до застосування препаратів, що мають 

антистресову, знерухомлюючу і анестезуючу 

активність, при вмісті і зимівлі риб в несприятливих 

умовах, зокрема, з метою локомоторної активності, 

інтенсивності дихання і рівня обмінних процесів у 

риб, що зимують в садках або басейнах з низьким 

водообміном і високою щільністю розміщення. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  513.  Спосіб боротьби із 

заростанням водною 

Винахід відноситься до галузі очистки і підтримання 

в належному стані відкритих каналів із змінним 

Мультимедійна 

презентація, 
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рослинністю 

каналів із змінним 

рівнем води 

рівнем води і може бути використаний для 

запобігання їх заболочування або надлишкового 

заростання прибережних ділянок водною 

рослинністю. В результаті реалізації 

запропонованого способу еколого-економічні 

показники гідроекосистеми і природно-економічної 

системи в цілому значно покращуються. Питомі 

експлуатаційні, капітальні і приведені витрати 

зменшуються відповідно на 140,8, 136,2 і 136,5%, 

кількість операцій за рік скорочується на 66,6%, 

збитки рибному господарству зменшуються на 

177,5%, а кількість відтворених на наступний рік 

рослин – на 175,0%. 

інформаційний листок 

  514.  Спосіб боротьби із 

заболочуванням 

каскадних 

водосховищ 

Винахід відноситься до галузі очистки і підтримання 

в належному стані відкритих водойм і водотоків, 

зокрема каскадних водосховищ, і може бути 

використаний для запобігання заростання і 

заболочування мілководних ділянок для покращення 

їх еколого-токсилогічної, санітарно-біологічної і 

паразитологічної ситуації, а також для розширення 

нерестових і нагульних для риб площ. В результаті 

реалізації пропонуємого способу еколого-економічні 

показники гідроекосистеми і природно-економічної 

системи в цілому значно покращуються. Питомі 

капітальні, експлуатаційні і приведені витрати 

зменшуються відповідно на 99, 90 і 91%, збитки 

рибному господарству скорочуються на 90%, а 

кількість відтворених рослин на наступний рік – на 

88%. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  515.  Спосіб глибокого 

доочищення стічних 

вод 

Винахід відноситься до галузі очищення 

промислових, господарсько – побутових стічних, 

дощових, дренажних вод із застосуванням вищих 

водних рослин і може бути використаний для 

глибокого їх доочищення від біогенних та 

важкоокислювальних органічних речовин з ціллю їх 

зворотнього використання. Получені данні 

використання запропонованого способу 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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підтверджують значну ефективність доочистки 

стічних вод по сполукам азоту та органічній речовині 

від 6,5 % до 30 % по різним показникам. 

  516.  Спосіб очищення 

стічних вод від 

рослинних масел 

Винахід відноситься до галузі біологічного очищення 

в аераційних спорудах промислових, господарсько–

побутових та поверхневих стічних вод, які містять 

рослинні масла і може бути використаний як для 

повсякденної інтенсифікації процесу їх біологічного 

окислення, так і при аварійному скиді в аераційні 

споруди великої концентрації рослинних масел. 

Запропонований спосіб забезпечує високу 

ефективність біологічного очищення стічної води від 

рослинних масел, а саме на 98,5 – 100,0 % при 

низький собівартості. Розроблений спосіб забезпечує 

високу ефективність біологічного очищення стічної 

води від рослинних масел на 98,5 – 100% при низькій 

собівартості в порівнянні з хімічними, 

електрохімічними та механічними. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  517.  Спосіб очищення 

рекреаційних 

акваторій від мулу 

Винахід відноситься до очищення і підтримання в 

належному стані відкритих водойм та водотоків, 

зокрема до очищення рекреаційних акваторій від 

мулу, і може бути використаний на проточних 

рекреаційних водоймах або рекреаційних водоймах, 

що знаходяться в зоні впливу скидів види з вище 

розташованих водних об’єктів. В результаті 

впровадження способу вартість вилученого мулу 

зменшується на 83,3%, а збитки рибному 

господарству – на 100%. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  518.  Спосіб підвищення 

рибопродуктивності 

водосховищ 

Винахід відноситься до галузі рибництва і 

призначений для підвищення рибопродуктивності 

водосховищ, а саме для інтенсифікації процесів 

відтворення  рибних запасів шляхом створення 

додаткових нерестових площ з культивованими 

насадженнями вищої водної  і вологолюбної 

деревинно-чагарникової рослинності. В результаті 

впровадження способу витрати на підвищення 

рибопродуктивності зменшуються на 300 тис. грн./га. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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  519.  Штам синьозелених 

водоростей 

oscillatoria neglecta 

lemm 

Продуцент біологічно активних речовин з 

антибластомними і антимікробними властивостями, 

також володіє протипухлинною активністю і може 

бути використаний в медичній практиці і харчовій 

промисловості. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  520.  Спосіб збереження 

біорізноманіття 

гідробіонтів 

Спосіб відноситься до охорони вод, охорони живих 

водних ресурсів, гідроекології, а саме до способів 

збереження біоти річки в період екстремальної 

паводкової хвилі в умовах одамбованої заплави. 

Використання способу дозволяє уникнути фатальних 

наслідків для гідробіонтів під час повені при 

мінімальних витратах по створенню умов для 

використання способу і зберегти їх різноманіття. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  521.  Спосіб визначення 

рівня 

радіонуклідного 

забруднення 

іхтіофауни 

прісноводних 

водойм 

Винахід відноситься до біології-екології і 

використовується для визначення радіонуклідного 

забруднення представників прісноводної іхтіофауни. 

Визначено види-індікатори за допомогою якого 

безпомилково визначається максимальний рівень 

забруднення риби, не відбираючи великої кількості 

інших видів риб, по основним дозоутворюючим 

радіонуклідам – 
90

Sr та 
137

Cs. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  522.  Спосіб збільшення 

нерестовищ 

фітофільних риб і 

підвищення їх 

продуктивності 

Винахід відноситься до галузі рибництва і 

призначений для підвищення рибопродуктивності 

водойм, мілководдя яких заросли повітряно-водяною 

рослинністю, а саме для інтенсифікації процесів 

відтворення рибних запасів шляхом освоєння 

додаткових нерестовищ на місці суцільних масивів 

заростей, а також покращення водообміну у 

водоймах. В результаті реалізації способу одноразові 

капітальні, експлуатаційні і приведені витрати 

змешуються відповідно на 99,1; 77,7 та 99,01%. 

Прирости нерестової і рибогосподарської функцій 

збільшуються на 30%, і покращення водообміну 

становить 60,0% 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  523.  Спосіб боротьби з 

обрастанням 

молюском 

Винахід відноситься до гідробіології, а саме до 

способів боротьби з біоперешкодами на 

гідротехнічних спорудах і ліквідацію обростань 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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дрейссени на 

гідротехнічних 

спорудах 

дрейссени на робочих поверхнях. 

  524.  Спосіб біоіндикації 

якості вод 

Винахід відноситься до біології, а саме до прикладної 

екології і може використовуватись для визначення 

якості вод у водоймах та водотоках понизь великих 

рік Європи. Запропонований спосіб є більш простим і 

дешевим в порівнянні з стандартними методиками 

оцінки якості вод. Біоіндикація показує інтегральний 

стан водного об’єкту, реакцію біоти на комплексну 

дію багатьох негативних факторів, для виконування 

способу не потрібно залучати різнопрофільних 

фахівців. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  525.  Спосіб визначення 

трофічного статусу 

водойми 

Винахід відноситься до біології, а саме гідробіології. 

до способів визначення трофічного статусу водойм. 

Для визначення використовують макрофіти, що 

дозволяє в короткі терміни, без використання 

спеціального лабораторного устаткування та 

реактивів виконати роботу. Використання способу 

дозволяє не лише визначити трофічний статус, але й 

оцінити динаміку його стану. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  526.  Спосіб 

облицювання схилів 

каналів із змінним 

рівнем води 

Спосіб відноситься до галузі будівництва каналів 

різного призначення і може бути використаний при 

будівництві, облицюванні та реконструкції схилів 

каналів, які розташовані в умовах коротко-

періодичних змін рівня води, що викликані роботою 

гідровузлів, та спонтанно використовуються для 

рекреації 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  527.  Спосіб одержання 

біологічно активної 

речовини, що 

проявляє 

антибластомну, 

антимікробну та 

нейротропну дію 

Винахід відноситься до біології та медицині, зокрема, 

до виділення з гідробіонтів біологічно активних 

речовин антибластомну, антимікробної і 

нейротропної дії і може бути використано для 

отримання лікарських препаратів 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  528.  Спосіб регулювання 

річкового стоку 

Винахід відноситься до регулювання річкового стоку 

і може бути використаний на незарегульованих 

Мультимедійна 

презентація, 
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річках для запобігання затоплення територій під час 

повеней при умові наявності поблизу головних русел 

старих і достатньо об’ємних рукавів. 

інформаційний листок 

  529.  Спосіб визначення 

ступеня 

максимального 

радіонуклідного 

забруднення 

іхтіофаун 

прісноводних 

водойм 

Винахід належить до біології-екології, а саме до 

способів визначення радіонуклідного забруднення 

представників прісноводної іхтіофауни. Спосіб дає 

змогу виявити і оцінити максимальні рівні 

радіонуклідного забруднення прісоводної іхтіофауни 

по декількох виловлених представниках виду-

індикатору, не відбираючи великої кількості інших 

видів риб забрудненої 
90

Sr чи 
137

Cs водойми. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  530.  Спосіб визначення 

питомої активності 

радіонуклідів в 

органах та тканинах 

риб за їх вмістом у 

плавцях 

Корисна модель належить до радіаційної біології та 

екології, а саме до способів визначення 

радіонуклідного забруднення редстаників 

прісноводної іхтіофауни. Перевага методу полягає в 

тому, що після здійснення визначення риба 

залишається живою. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  531.  Спосіб визначення 

наявності 

небезпечних 

паразитичних 

організмів у 

водоймі 

Спосіб може бути використаний у санітарно-

епідеміологічному моніторингу, моніторингу 

паразитологічної ситуації водойм коплексного 

призначення (використовуються для рекреації, 

рибальства, промислового рибництва та ін.) 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  532.  Спосіб 

виготовлення 

цитогенетичних 

давлених препаратів 

з коренів вищих 

водяних рослин 

Винахід належить до галузі генетики рослин і 

екології водних екосистем і призначений для 

застосування в гідробіологічній практиці при 

визначенні мутагенності водного середовища за 

допомогою цитогенетичних показників вищих 

водяних рослин. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 

  

  533.  Спосіб визначення 

якісного складу 

фенолкарбованих 

кислот у біолмасі 

вищих водяних 

рослин за 

допомогою 

хроматомасспектро

Винахід належить до галузі хімічної взаємодії 

водяних рослин (алелопатії) і призначений для 

визначення якісного складу фенолкарбонових кислот 

у біомасі вищих водяних рослин, екзометаболіти 

яких є регулятором структури альгоугруповань і 

боротьби з «цвітінням» води. 

Мультимедійна 

презентація, 

інформаційний листок 
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фотометра 

46.  Інститут біології  

південних морів  

ім.О.О.Ковалев-

ського  

НАН України 

534.  Шампунь з 

наносріблом 

Шампунь, розроблений на основі чорноморських 

бурих водоростей, що містить наносрібло. 

Натурний зразок 12х7 1 кг 

  535.  Отримання 

біологічно активних 

речовин з морської 

сировини  

Представлено технології отримання біологічно 

активних речовин з морської сировини для 

виробництва лікарських препаратів і предметів 

медичного призначення. Зразки препаратів і 

предметів медичного призначення. 

Плакат, 

натурні зразки 

100х90 

 

3 кг 

  536.  Крем-маска з 

дезактивуючими 

властивостями 

Виготовлений на основі екстрактів із бурих водо-

ростей. Косметичний засіб рекомендовано застосову-

вати у регіонах з підвищеним вмістом полівалентних 

металів, в т.ч. радіоактивних (Позитивне рішення на 

заявку на патент України №2003021369 від 

10.02.2003, авт. М.В. Нехорошев, В.М. Іванов, М.В. 

Чесалін). 

Натурний зразок 25 х25 0,2 

  537.  Лікувально-

профілактичний 

продукт на основі  

бурих водоростей 

Натуральна харчова добавка із бурої водорості 

цистозіри – унікальний природний комплекс життєво 

важливих органічних речовин, вітамінів і 

мікроелементів. 

Натурний зразок 25 х25 0,02 

47.  Національний 

ботанічний сад 

ім. М.М.Гришка 

НАН України 

538.  Фітокомпозиції для 

санації приміщень 

Кожна еталонна композиція складається з спеціально 

підготовлених рослин з високою фітонцидною 

здатністю щодо патогенних для людини 

мікроорганізмів. 

Натурні зразки   

  539.  Сорти кормових, 

ароматичних, 

овочевих, плодових, 

квітниково-

декоративних 

рослин,  

селекції НБС 

Високопродуктивні, ранньостиглі, невибагливі до 

умов вирощування сорти занесені до Державного 

реєстру сортів України. 

Натурний зразок   

    Відділення історії, філософії та права          

 

   

48.  Національна 540.  Бібліометрика Система призначена для надання суспільству цілісної Презентація на ПК   
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бібліотека 

України  

ім. В.І. 

Вернадського 

НАН України  

української науки: 

інформаційно-

аналітична система 

картини стану вітчизняного наукового середовища.  

Система — це:  

 єдине вікно доступу до бібліометричних 

показників українських учених і колективів у 

провідних наукометричних системах (Google Scholar, 

Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research 

Centers, Російський індекс наукового цитування);  

 інструментарій аналітичної обробки бібліомет-

ричних даних для одержання інформації щодо стану 

вітчизняного наукового середовища та рейтингів 

наукових установ і провідних учених;  

 джерельна база для експертного оцінювання 

результативності діяльності вчених і дослідницьких 

колективів. 

 

 

НОВ ____________________                                                                   СЗП НОВ ____________________  

 

 

 

СФТМН НОВ ____________________                                                   СХБН НОВ ____________________   

       

 

 

ЕЦ «Наука»____________________  


