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1.  Інститут 

кібернетики  

ім. В.М. Глушкова 

НАН України 

1.  Рухома роботизована 

система спеціального 

призначення  

Розроблена рухома роботизована система 

спеціального призначення використовується 

для апробації розроблених алгоритмів 

маршрутизації пакетів даних для спеціальної 

мережі. Забезпечує захищений канал зв’язку 

з іншими рухомими роботизованими 

системами. 

Натурний зразок 40х60х40 

2 

 

  2.  Ключ ідентифікатор 

ВІК-ВАК 

Апаратний та механічний пристрій для 

набору кодової комбінації вручну 

(ідентифікатор) та оптичним зчитуванням. 

Надає комбінаторику 2
14

. У серійному 

виробництві. 

Презентація на ПК 

натурний зразок 

2х4х10 

0.05 

 

  3.  Апаратно-програмний 

комплекс «BIK-BAK 

Персоналізація» 

Апаратно-програмний комплекс для 

ідентифікації та автентифікації користувачів 

персональних комп’ютерів із захистом 

каналу передачі даних. Апаратний 

ідентифікатор може застосовуватись разом з 

клавіатурним паролем. У серійному 

виробництві. 

Презентація на ПК   

  4.  Захищені протоколи 

чарункових мереж, 

алгоритми 

маршрутизації пакетів 

даних  

Дозволяють зменшити радіовидимість 

позиції за рахунок автоматичного керування 

потужністю радіопередавачів без втрати 

якості зв’язку і покриття. Підтримують 

криптографічний захист даних. 

Презентація на ПК   
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Забезпечують радіозв’язок при фізичних 

перешкодах поширенню радіохвиль за 

допомогою ретрансляцій між абонентами 

  5.  Миша оптична 

персоналізована 

Оптична миша для персональних 

комп’ютерів з додатковими функціями 

ідентифікації та персоналізації користувача 

шляхом зчитування кодової комбінації 

ключа ВІК-ВАК. У серійному виробництві. 

Презентація на 

ПК, натурний 

зразок 

5х10х15  

0,3 

 

  6.  Інформаційний 

комунікатор для 

медицини 

Інформаційний комунікатор призначений 

для вирішення наступних задач: 

1. В медицині – для підтримки першого 

контакту з хворим при наданні медичної 

допомоги внаслідок отримання травми або 

захворювання. Особливо це важливо для 

сімейного лікаря, який стикається з 

широким спектром захворювань і йому не 

завжди вистачає досвіду для надання першої 

допомоги пацієнту та оперативного 

встановлення діагнозу. 

2. При наданні невідкладної медичної 

допомоги пацієнтам, які тимчасово чи 

постійно втратили здатність говорити. 

Натурний зразок, 

презентація на ПК  

 

20х15х2 

0,5 

 

  7.  Бездротові сенсорні 

мережі для сільського 

господарства, 

медицини та 

екологічного 

моніторингу 

Як вузли бездротової сенсорної мережі для 

експресної оцінки стану біологічних об'єктів 

використовуються розподілені біосенсори з 

вбудованими радіопередавачами. До 

особливостей вузлів мережі відносяться 

тривалий час автономної роботи, надійність 

передавання та отримування даних, велика 

дальність передачі, малі розміри і вага, 

стійкість до впливу кліматичних умов. 

Плакат, 

презентація на ПК  

 

90х120  

  8.  Портативний прилад 

сімейства 

"Флоратест" для 

експрес-діагностики 

стану рослин 

Портативний прилад сімейства "Флоратест" 

призначений для експрес-діагностики 

впливу стресових факторів природного і 

техногенного походження на стан рослин. 

Портативний прилад вимірює індукцію 

флуоресценції хлорофілу без пошкодження 

рослини. Використання кривої індукції 

Натурний зразок 25х15х101  
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флуоресценції хлорофілу (подібно до 

кардіограми людини) дозволяє 

діагностувати вплив того чи іншого фактору 

на стан рослин. 

  9.  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   

  10.  Сімейство 

вітчизняних 

інтелектуальних 

комп’ютерів Інпарком 

для до-слідження та 

розв’язування 

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 

  

  11.  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) 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, 

Презентація на ПК   
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обробка та синтез звукових мовленнєвих 

сигналів. 

  12.  Портативний ЕКГ-

фотометричний 

комплекс 

Створено оригінальну інформаційну 

технологію, програмне та технічне 

забезпечення для реєстрації і всебічного 

аналізу електрокардіограм. В діагностичних 

алгоритмах використані найбільш 

прогресивні методи аналізу ЕКГ, включаючи 

так звані методи 43-го покоління, що 

потребують складного перетворення 

електрокардіографічного сигналу, а також 

оригінальні методи кодування ЕКГ 

Натурний зразок, 

презентація на ПК 

30х25х20 

2 

 

  13.  Мультисенсорний 

газоаналізатор 

 

 

Розроблено і створено 8-канальний прилад 

для реєстрації концентрації газів. 

Реалізовано 3 канали для кисню, 

вуглекислого та угарного газів. Можливе 

застосування для медичної діагностики, 

контролю довкілля та промислово-

технологічних потреб. Створена модифі-

кація для аналізу кисню та вуглекислого газу 

може бути застосована для лікувально-

діагностичних цілей в медицині, вивченні 

процесів енергетичного обміну та 

функціональ-ного стану працівників у 

медицині праці, спортивній та військовій 

медицині.  

Натурний зразок, 

презентація на ПК 

 

1 

 

 

2.  Інститут проблем 

математичних 

машин та систем 

НАН України 

14.  «Думаючий 

комп’ютер» - 

новий тип нейронної 

мережі – 

багатозв’язна, 

багатовимірна, 

рецепторно-

ефекторна, 

нейроподібна 

зростаюча мережа, що 

функціонує за 

аналогією з мозком 

Новий напрям у комп’ютерізаціі заснований 

на технології обробки різних типів 

інформації, що дозволяє розробляти 

«Електронний мозок», є новою активною, 

асоціативною матричною структурою: 

створенням нового типу інтелектуальних 

комп’ютерів. Високий рівень інтелекту 

наближається до інтелекту людини: система 

виконує завдання, засновані на навчанні і 

самонавчанні. Програмування зведено до 

мінімуму.  У разі апаратної реалізації 

виникає: масовий паралелізм сприйняття і 

Плакат   
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людини обробки інформації через одночасне 

виконання операцій за всім об’ємом 

активної структури (пам’яті). Відносна 

швидкість обробки збільшується зі 

збільшенням кількості оброблюваної 

інформації. Має малий розмір, надійність і 

високу стійкість до перешкод. 

Переваги комп’ютера мислення: звільнення 

користувача від розробки алгоритмів, 

написання та налагодження програм, що 

скорочує час встановлення й вирішення 

задач не менш як у 100 тисяч разів.  

Виконання завдання користувача в 

комп’ютері здійснюється на природній мові 

в режимі діалогу. 

  15.  Високоточні системи 

візуальної навігації 

для безпілотних 

літальних апаратів та 

ракет 

Розроблено ефективний метод високоточної 

візуальної навігації для високодинамічних 

літальних апаратів. Похибка навігації по 

горизонталі – 3,0 м; по висоті – 1,5% висоти 

польоту. Розроблений метод надав 

можливість зменшити величину похибки 

навігації в 2-3 рази порівняно з відомими 

аналогами. Сприяє збільшенню точності 

навігації високодинамічних літальних 

апаратів.  

Плакат   

  16.  Енергозберігаюча 

світлодіодна система 

салонного освітлення 

вагонів метро 

моделей 81-717, 81-

714 та їх модифікацій 

 

Устаткування освітлювальне призначено для 

салонного освітлення вагонів метро. 

Складається в залежності від моделей 

вагонів з 9 або 10 одиниць світильників.  

Система освітлення у порівнянні зі 

стандартними люмінесцентними 

світильниками забезпечує економію 

електроенергії в 4 рази і збільшення 

освітленості більше ніж в 1,5 рази.  

Технічні характеристики: 

Потужність світильників -25Вт 

Напруга живлення – 80 В постійного струму. 

Ступінь захисту – IP 20. 

Плакат  
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Робочий діапазон температур від – 40° С до 

+ 60° С.  

  17.  Система 

декоративного 

підсвічування 

будинку Міністерства 

освіти і науки 

України 

Система призначена для підсвічування 

будівлі. Складається з 76 одиниць 

світильників. Впроваджена система 

світлодіодного підсвічування у порівнянні із 

стандартною системою підсвічування на 

галагенових лампах дозволить суттєво (в 12-

15 разів) зменшити витрати електроенергії 

на підсвічування будівлі, забезпечити 

високу якість підсвічування та надійність 

системи, зменшити витрати на 

обслуговування електромереж, знизити 

рівень забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Технічні характеристики: Потужність 

світильників 13,2 Вт. 

Напруга живлення – 220 В. 

Ступінь захисту – IP 65. 

Робочий діапазон температур від – 40° С до 

+ 60° С.  

Плакат   

  18.  Ситуаційні центри 

(СЦ) органів 

державної влади 

(ОДВ) різних рівнів 

Використання розробки забезпечить 

формування варіантів-альтернатив 

управлінських рішень, виробку стратегій 

управління як тактичного так і стратегічного 

плану, єдність ближніх і дальніх цілей, 

балансування витрат різних видів ресурсів, 

підвищить оперативність та якість рішень 

ОДВ, що приймаються. СЦ впроваджений у 

Міністерстві оборони України, на території 

ІПММС НАНУ створений прототип СЦ. 

Плакат   

  19.  Засоби автоматизації 

та комп’ютерні 

технології  

для забезпечення 

економного 

енергоспоживання у 

комунальній сфері 

Розроблені 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 

Плакат   
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інженерного обладнання з використанням 

розробленої технології. Удосконалені СА 

можуть бути використані як на новобудовах, 

так і при реконструкції будівель. 

  20.  Система 

інформаційного 

забезпечення 

депутатів Київської 

міської ради «Рада-

IV-Київ» 

Система «Рада-IV-Київ» є системою 

інформаційного забезпечення депутатів 

Київської міської ради під час підготовки та 

проведення пленарних засідань. Завдяки 

такій системі кожен депутат зможе 

ознайомитися з будь-яким документом у 

режимі он-лайн, перевірити всі питання, всі 

результати голосування, не відволікаючи 

головуючого. Метою створення системи є 

зниження непродуктивних витрат часу 

депутатів та персоналу під час проведення 

пленарних засідань. 

Плакат   

3.  Інститут 

програмних систем  

НАН України 

21.  Інформаційно-

телекомунікаційна 

система оформлення і 

видачі іноземцям та 

особам без 

громадянства 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". 

 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  

  22.  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 

можливість прискорювати виконання 

програм на різних паралельних Грід-

платформах в десяткі разів. 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  
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  23.  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. 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  

  24.  Інтегрована 

інформаційно-

телекомунікаційна 

система Державної 

прикордонної служби 

України “Гарт” 

Автоматизація процесів своєчасного, 

достовірного та функціонально повного 

інформаційного забезпечення діяльності 

суб’єктів системи стосовно виконання ними 

функцій із інформаційно-аналітичної, 

оперативно-розшукової, оперативно-

службової діяльності Державної 

прикордонної служби України. 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  

  25.  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. 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  

  26.  Наукова електронна 

бібліотека 

періодичних видань 

Наукова електронна бібліотека періодичних 

видань НАН України NASPLIB є 

бібліотекою відкритого доступу і 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

90х120  
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НАН України 

(NASPLIB) 

 

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. 

 

 

  27.  Академічна мережа 

обміну даними 

(АМОД)  

НАН України 

 

АМОД побудована з метою сприяння 

підвищенню ефективності та якості 

проведення наукових досліджень із фізики 

високих енергій, астрофізики, 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 

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  
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європейської академічної мережі GEANT, 

польської академічної мережі PIONER, 

європейського центру ядерних досліджень 

GERN та надає високоякісний доступ до 

ресурсів глобальної інформаційної мережі 

Інтернет. 

  28.  Теорія та моделі 

адаптивного 

реагування організму 

на зміни зовнішнього 

середовища 

 

 

Формалізована теорія децентралізованої 

адептації 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.  

Плакат, 

проектор, 

презентація на ПК 

 

 

90х120  

4.  Інститут проблем 

реєстрації 

інформації  

НАН України 

29.  Мобільний цифровий 

лазерний 

інтерферометричний 

комплекс для 

безпосереднього 

вимірювання коли-

вань земної поверхні, 

а також промислових 

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, 

натурний зразок 

презентація на ПК 

 

 

  

  30.  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 

 

93х135  

5х23 

 

 

  31.  Набір призмових 

компенсаторів 

Набір КК-42 складається з 42 призм (по 21 

призми для кожного ока) з номіналами від 

Планшет,  

натурні зразки 

93х135 

5х23 
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косоокості  

КК-42 

0,5 до 30 призмових діоптрій призначені для 

остаточної діагностики. 

  

  32.  Комбіновані 

сферопризматичні 

лінзи Френеля для 

лікування косоокості, 

окуляри 

 

Мікропризмовий елемент являє собою 

спеціальний мікрорельєф, що нанесений на 

плоску поверхню прозорої пластмаси. 

Мікропризмовий елемент в комбінованих 

лінзах герметично з’єднаний з поверхнею 

стандартних сферичних, в тому числі 

астигматичних, лінз. Розроблені вироби 

мають значні переваги над аналогами за 

діапазоном параметрів і зручності в 

використанні. 

Планшет,  

натурні зразки 

 

93х135  

 

 

5.  Навчально-

науковий 

комплекс  

„Інститут 

прикладного 

системного 

аналізу”  

НТУУ „КПІ ім. 

Ігоря Сікорського” 

МОНУ та НАНУ 

33.  Використання 

хмарних технологій 

для побудови 

інфраструктури 

електронного 

навчання в науці та 

освіті 

Створена хмарна  інфраструктура для 

використання в наукових дослідження ІТФ 

та в навчальному процесі кафедри 

системного проектування КПІ. Хмарна 

інфраструктура містить набор сервісів, 

призначених для реплікації даних, 

балансування навантаження і резервного 

збереження інформації і сервіси 

дистанційного навчання для студентів і 

користувачів національного грід.  

Плакат,   

демонстрація  

на ПК 

90х 120   

6.  Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем НАН  

та МОН України 

34.  Технологія 

попередження 

зіткнень рухомих 

об’єктів в 

динамічному 

конфлікті в масштабі 

реального часу 

 

Пропонується ідея застосування 

мережецентричної технологій для створення 

нової структури системи управління 

повітряним рухом в галузі цивільної авіації з 

метою забезпечення високого гарантованого 

рівня безпеки польотів. Запропоновано 

підхід до вирішення завдання заснований на 

дослідженнях в області диференціальних 

ігор та теорії інваріантності. Новизною 

технології є: для кожного рухомого об’єкту 

задають умовну «зону невизначеності» його 

положення; траєкторії прогнозованого руху 

об’єктів розраховують в масштабі реального 

часу; розрахунки здійснюють для двох і 

більше об’єктів; для кожного з об’єктів 

розраховують «області керованості», що 

Демонстрація  

на ПК 

100x150  
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характеризують можливості рухомого 

об’єкту по зміні параметрів руху в кожний 

момент часу і дозволяють характеризувати 

нелінійність поведінки об’єктів і процесу 

конфлікту взагалі; враховують як критерій 

оптимальності глобальний оптимум по 

критерію мінімального відхилення рухомих 

об’єктів від початкових траєкторій руху 

(міра відхилення від маршруту); визначають 

траєкторії маневру ухилення та подальшого 

повернення на початкову траєкторію 

  35.  Інтелектуальна 

технологія 

покращення 

керованості та 

оперативного 

відновлення 

працездатності 

систем літального 

апарату в критичних 

умовах польоту 

 

Запропоновано підхід до реалізації концепції 

адаптивного управління динамічними 

об’єктами, заснований на методах та засобах 

інтелектуальних систем. Технологія 

направлена на створення адаптивної 

самовідновлювальної системи керування 

літальним апаратом для забезпечення 

надійності, якості і безпеки руху засобами 

розподіленої системи керування. Новизною 

розробки є створення та моделювання схеми 

розподіленого керування просторовим 

рухом літального апарату, яка компенсує 

дію збурень, пов’язаних з виникненням 

відмов системи керування або впливом 

навколишнього середовища. 

Демонстрація  

на ПК 

100x150  

  36.  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 

100x150  

  37.  Прецизійне 

управління 

орієнтацією 

супутника 

спостереження Землі 

та координатна 

прив’язка об’єктів 

Пропонується інформаційно-алгоритмічне 

забезпечення високоточної системи 

управління орієнтацією і стабілізації 

супутника спостереження Землі у процесі 

зйомки земної поверхні та комплекс 

алгоритмів координатної прив’язки 

космічних зображень тільки за орбітальними 

Демонстрація  

на ПК 

100x150  
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зйомки з космосу 

тільки за 

орбітальними даними 

даними. 

  38.  Інтелектуальна 

система управління  

автономного робота і 

групи роботів 

Розроблені інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють реалізувати 

інтелектуальне управління автономними 

мобільними роботами багатоцільового 

призначення з різними кінематичними 

схемами рухливої платформи та різнорідним 

сенсорним оснащенням. 

Демонстрація  

на ПК 

100x150  

  39.  Комп’ютерна  

система  доступу   

”Відеосек’юріті - 

приміщення” 

Система  доступу  до  приміщень  на основі 

ідентифікації особи за зображенням 

обличчя.  

Демонстрація 

на ПК та 

цифрових камерах 

100x150  

  40.  Система 

інформаційної 

підтримки 

управлінських рішень 

у сфері економічної 

безпеки України 

Призначена для автоматизованого 

розв’язання задач комплексного оцінювання, 

аналізу і прогно-зування стану економічної 

безпеки та оператив-ного виявлення 

потенційно несприятливих явищ і тенденцій 

з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень у цій сфері. 

Демонстрація  

на ПК 

100x150  

  41.  Система 

моделювання і 

прогнозування 

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 

100x150  

  42.  Інформаційна   

технологія  

інтелектуальної 

обробки цифрових 

медичних даних на 

основі мобільних 

додатків 

Технологія дає можливість збирати, 

зберігати в спеціалізованих сховищах, а 

потім використовувати та обмінюватися 

цифровими медичними  зображеннями  при 

наданні медичної допомоги  

Демонстрація на 

ЕОМ 

100х150  

  43.  Мобільне 

застосування для 

спеціалізованого 

Пристрій  включає дві функціональних 

модулі - ”Рання діагностика” та  

”Енергобаланс”. 

Демонстрація 

на ПК 

100х150  
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портативного 

пристрою  

”Діабет плюс” 

  44.  Портативні 

електронні вироби 

персональної 

реабілітації рухів і 

мовлення  ТРЕНАР
® 

   
 

 

 

Призначені для відновного лікування рухів 

після важких захворювань центральної й 

периферичної нервової системи (інсульт, 

неврит лицевого нерва, ДЦП, ін.), травм, 

післяопераційних ускладнень, переломів, 

для відновлення моторики мовлення у 

хворих після інсульту. 

Максимальний струм 50 мА, 2 канали 

реєстрації ЕМГ 10-300 мкВ. 

Переваги: 

 Індивідуальний підхід до реабілітації; 

 Активне залучення пацієнта у 

реабілітаційний процес; 

 Свідомий контроль тренувального 

процесу і самостійне дозування 

навантаження. 

За гамою функцій перевершує відомі 

вітчизняні й зарубіжні аналоги. 

Демонстрація  

на портативному 

апараті 

та ПК 

 

20,5х23,5х3

,54 

 

  45.  Прилади ФАЗАГРАФ  

та ФАЗАГРАФ-

Mobile, що 

реалізують 

інноваційний метод  

фазаграфії в 

профілактичній та 

клінічній медицині 

Забезпечують оперативну діагностику 

функціонального стану серцево-судинної 

системи на основі оригінального методу 

оброблення ЕКГ, що реєструється за 

допомогою портативних мікропроцесорних 

сенсорів з пальцьовими електродами. Сфери 

застосування: медицина праці, військова 

медицина, спортивна медицина, 

діагностичні та реабілітаційні центри, 

підприємства з підвищеним техногенним 

ризиком, середні школи, домашнє 

використання 

Демонстрація  на 

ЕОМ,  

портативному 

апараті та 

мобільному 

телефоні 

 

80х60х40 

 

 

  46.  Дослідження 

кисневого режиму 

м’язової клітини 

методом 

математичного 

За допомогою математичного моделювання 

розглянуто вплив на кисневий режим м’язу 

параметрів кровообігу  (лінійної  швидкості 

крові та кількості відкритих капілярів), 

потужності мітохондрій, а також хімічних 

Демонстрація на 

ЕОМ 

100х150  
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моделювання регуляторів. 

  47.  Інформаційна 

технологія 

індуктивного 

моделювання 

для задач  

інтелектуального  

аналізу медичних 

даних 

Технологія призначена для побудови 

класифікаторів для диференціальної 

діагностики з метою поліпшення якості 

діагностики захворювань, зниження ризиків 

постановки помилкового діагнозу, економії 

коштів на здійснення дорогих лабораторних 

досліджень та прогнозування зміни  

опосередкованої характеристики ступеня 

опірності організму -  тіолдисульфідного 

співвідношення в крові хворого після дії 

різних медичних препаратів 

Демонстрація на 

ЕОМ 

100х150  

  48.  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; 

5. Озвучення текстів – синтез мовлення за 

довільним текстом. 

Демонстрація  

на ПК,  

натурний зразок 

100x150  

  49.  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 

100x150  

  50.  Система  швидкого 

дистанційного 

радіологічного 

Спеціалізований програмний модуль, який 

при будь-якому розташуванні радіоактивних 

джерел забезпечує швидку ідентифікацію 

Демонстрація  

на ПК 

100x150  
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контролю 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. 

  51.  Інформаційна 

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 

100х150  

    Відділення механіки 

 

   

7.  Інститут  механіки  

ім.С.П. Тимошенка  

НАН  України 

52.  Книги  Успехи механики: В 6-ти томах 7- ми  

книгах/ Под ред. А.Н.Гузя.- Тома 1- 6.-К.: 

Литера ЛТД,  2005-2012. 

Натурний зразок    

  53.   Современные проблемы механики: В 3-х 

томах. 100-летию НАНУ и Института 

механики им. С.П.Тимошенко НАН 

Украины посвящается/ Под ред. А.Н.Гузя. 

Т.1. - К.:Литера ЛТД, 2015. 

Натурний зразок    

  54.   Современные проблемы механики: В 3-х 

томах. 100-летию НАНУ и Института 

механики им. С.П.Тимошенко НАН 

Украины посвящается/ Под ред. А.Н.Гузя. 

Т.2. - К.:Литера ЛТД, 2017. 

Натурний зразок    

  55.   Гузь А.Н. Введение в динамику сжимаемой Натурний зразок    
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вязкой жидкости. – Saarbrucken: LAP 

Lambert AcaCdemic Publishing, 2017. 

  56.   Martynyuk A.A., Chernetskaya L.N., 

Martynyuk V.A. Stability of Weakly Connekted 

Systems. – www.bookboon.com Section 

Statistics and Mathematics, 2017. 

Натурний зразок    

  57.   Rushchitsky J.J. Nonlinear Elastic Waves in 

Materials. – Beijing. – Beijing Institute of 

Technology Press, 2017. 

Натурний зразок    

  58.   Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Січко В.М., 

Загородній А.В. Тривимірні задачі про 

коливання і дисипативний розігрів тіл 

обертання з пасивних і п'єзо-активних 

в’язкопружних матеріалів. – Миколаїв: 

Іліон, 2017.  

Натурний зразок    

  59.   Кифоренко Б.М. Сингулярные оптимальные 

управления в механике космического 

полета. – К.: Наук. думка, 2017. 

Натурний зразок    

  60.   Богданов В.Л., Гузь А.Н., Назаренко В.М. 

Объедененный подход в неклассических 

проблемах механики разрушешния. - 

Saarbrucken: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2017. 

Натурний зразок    

  61.   Богданов В.Л., Жук Я.О., Богданова О.С. 

Основи експериментальних методів 

механіки деформівного твердого тіла (навч. 

посібник) – К.: Академперіодика, 2016. 

Натурний зразок    

  62.   Гузь А.Н. Упругие волны в телах с 

начальными (остаточными) напряжениями: 

В 2-х частях.Ч.1. Общие вопросы. Волны в 

бесконечных телах и поверхностные волны.- 

Германия, 2016. Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing. 

Натурний зразок    

  63.   Гузь А.Н. Упругие волны в телах с 

начальными (остаточными) напряжениями: 

В 2-х частях. Ч.2. Волны в частично 

ограниченных телах.- Германия, 2016.- 

Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic 

Натурний зразок    
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Publishing. 

  64.   A.Ya.Grigorenko, W.H.Muller, 

Ya.M.Grigorenko, G.G.Vlaikov. Recent 

developments in anisotropic heterogeneous 

shell theory. Volume 1, Springer, 2016. 

Натурний зразок    

  65.   A.Ya.Grigorenko, W.H.Muller, 

Ya.M.Grigorenko, G.G.Vlaikov. Recent 

developments in anisotropic heterogeneous 

shell theory. Applications of Refined and three-

dimensional theory.Vol.11A, Springer, 2016. 

Натурний зразок    

  66.   A.Ya.Grigorenko, W.H.Muller, 

Ya.M.Grigorenko, G.G.Vlaikov. Recent 

developments in anisotropic heterogeneous 

shell theory. Applications of Refined and three-

dimensional theory. Vol.11B, Springer, 2016.  

Натурний зразок    

  67.   Martynyuk A.A. Stability Theory for Dynamic 

Equations on Time Scales.- Berlin: Birkhouser, 

2016. 

 

Натурний зразок    

  68.   Гузь А.Н., Декрет В.А. Модель коротких 

волокон в теории устойчивости композитов.- 

Германия,2015.- Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing. 

Натурний зразок    

  69.   Гузь А.Н., Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. 

Смешанные задачи для упругого основания 

с начальными напряжениями.- Германия, 

2015.- Saarbrucken: LAP LAMBERT 

Academic Publishing. 

Натурний зразок    

  70.   Lakshmikantham V., Leela S., Martynyuk A.A. 

Stability Analysis of Nonlinear Systems.- 

Springer: International Publishing, 2015. 

Натурний зразок    

  71.   Рябцев И.А., Сенченков И.К., Турык Э.В. 

Наплавка. Материалы, технологии, 

математическое моделирование – Гливице: 

Из-во Силезского политехнического 

института, 2015. 

Натурний 

зразок 

  

  72.   Камінський А.О., Кіпніс Л.А., Поліщук Т.В. 

Міжфазне передруйнування у кутовій точці 

Натурний 

зразок 
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межі поділу середовищ .- Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2015. 

  73.   Martynyuk A.A., Chernetskaya L.N., 

Martynyuk V.A. Weakly Connected Nonlinear 

Systems: Boundedness and Stability of 

Motion.- Boca Ration: CRC Press 

Taylor&Francis Group, 2013. 

Натурний 

зразок 

  

  74.   Guz A.N., Rushchitsky J.J. Short Introduction 

to Mechanics of Nanocomposites.- Rosemead 

(CA): Scientific and Academic Publishing, 

2012. 

Натурний 

зразок 

  

  75.   Martynyuk A.A.,Martynyuk-Chernienko Yu.A. 

Uncertain Dynamical Systems: Stability and 

Motion Cоntrol.- Boca Ration: CRC Press  

Taylor&Francis Group, 2012. 

Натурний 

зразок 

  

  76.   Мартынюк А.А. Теория устойчивости 

решений динамических уравнений на 

временной шкале.- К.: Феникс, 2012. 

Натурний 

зразок 

  

  77.   Rushchitsky J. Theory of waves in materials.- 

Copenhagen: Ventus Publishing Aps, 2011. 

Натурний зразок   

8.  Державне 

підприємство 

«Спеціальне 

конструкторсько-

технологічне бюро 

Інституту 

геотехнічної 

механіки ім. М.С. 

Полякова 

Національної 

академії наук 

України» 

78.  Обладнання 

класифікації та 

дезінтеграції. Робочі 

гумові поверхні для 

збагачувального 

обладнання 

 Планшети – 18 шт., 

Компьютер – 1 шт., 

Натурні зазки 

20  

9.  Інститут проблем 

міцності  

ім.Г.С.Писаренка 

НАН України 

79.  Технологія іонно- 

плазмового 

азотування поверхні 

деталей машин і 

інструменту в вакуумі 

Енерго- ресурсо- зберігаюча технологія 

зміцнення поверхні деталей машин і 

інструменту, яка замінює закалку ТВЧ, 

цементацію, тощо без деформації деталей і 

розтріскування основи. Знижує 

енергоспоживання в 8…10 разів, удвічі 

2 планшети, 

натурні зразки, 

презентація на ПК 

120х90  

5 кг 
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скорочує час обробки виробів в порівнянні з 

процесом газової цементації. 

    Відділення фізики і астрономії    

10.  Інститут фізики  

НАН України 

80.  Медичні пов’язки з 

радіаційно зшитих 

гідрогелів для 

лікування опіків та 

ран і технологія їх 

виготовлення   

Медичні пов’язки з радіаційно-зшитих 

полімерних гідрогелів (РЗГГ) є сучасним 

засобом для надання екстреної допомоги 

при опіках, ранах, відкритому 

пневмотораксі, для лікування різних ран та 

виразок, а також у косметології. Вони 

являють собою еластичні плівки товщиною 

3-4 мм із РЗГГ – прозорого желеподібного 

стерильного матеріалу, що на 80-90% 

складається з води. Гідрогелеві пов’язки є 

біологічно сумісним матеріалом, який 

герметизує, охолоджує і загоює рани, 

пов’язка утримує воду, допускає дифузію 

розчинів (ексудатів), але не пропускає 

бактерії. 

Планшет, 

натурний зразок 

90х120 

10х10 

0,25 

 

  81.  Піроелектричний 

вимірювач 

енергетичних 

параметрів 

імпульсного 

лазерного 

випромінювання 

Піроелектричні вимірювачі енергетичних 

характеристик імпульсного лазерного 

випромінювання нового покоління, призначені 

для одночасного вимірювання енергії як 

кожного лазерного імпульсу, так і інших 

характеристик цугу імпульсів, - частоти та 

середньої потужності цугу в ультра- 

фіолетовому, видимому та широкому 

інфрачервоному  діапазонах  випромінювання. 

Прилад забезпечує контроль  та  управління 

процесами із застосуванням лазерів у 

промисловості, медицині. 

Планшет, 

натурний зразок 

90х120 

5х5 

0,4 

 

 

11.  Інститут фізики 

напівпровідників  

ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН 

України 

82.  Мобільні сонячні 

електростанції 

для використання в 

польових умовах 

 

Мобільні сонячні електростанції, які дають 

можливість живлення або зарядки широкого 

спектру малопотужної апаратури 

(радіостанцій, мобільних телефонів, 

тепловізорів, планшетів, GPS - навігаторів), 

в екстремальних (бойових) умовах навіть 

при низькій освітленості, що є перевагою в 

порівнянні з рядом пропонованих на ринку 

Натурний зразок, 

планшет 
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зарядних пристроїв. Мобільна сонячна 

електростанція являє собою надійну, 

ефективну, компактну, складану, 

герметичну конструкцію, пристосовану для 

перенесення, яку можуть використовувати 

військовослужбовці, співробітники МВС, 

МНС, які не завжди можуть скористатися 

централізованим енергопостачанням. У 

модуль вмонтовано акумуляторні батареї, 

які забезпечують живлення або зарядку 

малопотужної апаратури навіть при низькій 

освітленості або вночі, а лицева поверхня 

захищена гартованим склом. 

Технічні характеристики сонячної 

електростанції: 

- робоча напруга 12 В 

- вихідна потужність (АМ1,5) 10-40 Вт 

- ємність акумуляторів 2-6 А
.
год. 

- габаритні розміри в робочому стані 

530х460х36 мм 

- вага 7 кг 

  83.  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   

  84.  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   

  85.  Енергозберігаючі 

світлодіодні стельові 

світильники  

Призначені для освітлення об’єктів 

бюджетної сфери, офісів, аудиторій та класів 

учбових закладів. Забезпечують параметри і 

Натурний зразок 0,6х0,6 м
2 
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 характеристики, що відповідають вимогам, 

затвердженим Постановою КМ України від 

15.10.2012 р. № 992. 

  86.  Вуличні світлодіодні 

світильники 

Призначені для освітлення автомобільних 

доріг та автомагістралей. 

Натурний зразок 08х02х0,3  

7х3 кг 

 

  87.  Інтелектуальні 

світлодіодні 

освітлювальні 

системи  

Забезпечують автоматичну зміну 

спектрального складу та потужності 

випромінення в залежності від зовнішніх 

факторів.  

Натурний зразок   

  88.  Спектрометр на 

поверхневому 

плазмонному 

резонансі 

“ПЛАЗМОН СПР-8” 

Прилад призначений для дослідження 

біохімічних процесів на молекулярному 

рівні для медичних та дослідницьких цілей в 

галузі біотехнологій.  

Натурний зразок, 

планшет   

25х50 

1,5 

 

  89.  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 

 

  

  90.  Аналізатор 

соматичних клітин в 

молоці “АСК-1” 

Прилад призначений для визначення якості 

незбираного молока та кількості соматичних 

клітин у молоці. 

Галузь застосування: підприємства усіх 

форм власності по виробництву і переробці 

молока при впровадженні ДСТУ 3662-97 

«Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при 

закупівлі».  

Натурний зразок   

  91.  Прилад для 

біохімічного аналізу 

водних та 

фізіологічних 

розчинів “МЕС-5”  

Прилад призначений для екологічного 

моніторингу визначення токсичності 

розчинів та селективного визначення 

токсичних речовин, таких як формальдегід, 

гіпохлорид, хлор - та фосфорорганічні 

пестициди, карбаматні гербіциди, іони 

важких металів, поверхнево-активні 

речовини; для контролю якості продуктів 

харчування: визначення природних 

Натурний зразок 
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шкідливих речовин (стероїдних 

глікоалкалоїдів) у продуктах харчування 

(овочах, фруктах); для діагностики в 

медицині: експрес- визначення основних 

метаболітів людини (глюкози, сечовини, 

креатиніну) в біологічних рідинах (кров, 

сироватка чи плазма крові, сеча).  

  92.  Аналізатор іонного 

складу рідких 

сумішей “ІСПТ - 2” 

Аналіз газових сумішей органічних речовин, 

алкогольних та безалкогольних напоїв, 

парфумів, токсичних домішок у повітрі.  

Натурний зразок 18х11,5х 9,5 

2,3 
 

  93.  Портативний 

біохімічний 

аналізатор “ІСПТ-3” 

Експрес-аналіз біохімічного складу водних 

розчинів та розпізнавання окремих хімічних 

речовин, в тому числі для екологічного 

моніторингу, контролю якості продуктів 

харчування, для діагностики в медицині.  

Натурний зразок   

  94.  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, 

планшет 

18х11,5х 

9,5 

2,3 

 

  95.  Портативний 

імпедансний 

вимірювач розчинів 

“ІМ-2” 

Визначення точного кількісного складу 2-во 

та 3-компонентних гетерогенних рідких 

сумішей (водно-спиртових, бензино-

спиртових та бензино-водно-спиртових 

Контроль якості автомобільного палива з 

точним визначенням всіх трьох компонент 

бензанольної суміші, в тому числі на 

предмет наявності води в паливі.  

Натурний зразок   

  96.  Аналізатор газових 

сумішей 

“ГАЗ-2У”  

Призначення: аналіз газових сумішей 

органічних речовин, алкогольних та 

безалкогольних напоїв, парфумів, токсичних 

домішок у повітрі. 

Натурний зразок  15х15х15 

1 

 

 

  97.  Медичні імплантати з 

біоактивними 

газодетонаційними 

композитними 

покриттями  

Вперше в Україні був запропонований, а 

потім успішно оптимізований і 

випробуваний на практиці метод 

газодетонаційного осадження (ГДО) 

біоактивних керамічних і композитних 

покриттів на титанові, керамічні та інші 

імплантати. Розроблені покриття за всіма 

Натурний зразок, 

планшет 
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параметрами не поступаються зарубіжним і 

вітчизняним аналогам, в деяких випадках 

значно перевершують їх, а за вартістю є в 5-

20 разів дешевшими. Імплантати з 

розробленими покриттями успішно пройшли 

попередні випробування на 

експериментальних тваринах і можуть бути 

використані для лікування ушкоджень 

кісток, суглобів і черепа людини, в тому 

числі ран і ушкоджень, отриманих в 

результаті військових дій.  

12.  Інститут 

металофізики  

ім. Г.В. Курдюмова  

НАН України 

98.  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 

96×120 

2×60 

0,2 

 

  99.  Ультразвукова ударна 

обробка 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 

 

96×120 

2×60 

0,2 

 

  100.  Аморфні  і  

нанокристалічні 

сплави. 

Технологія 

виробництва 

нанокристалічних 

стрічкових осердь 

Технологія отримання стрічкових осердь 

трансформаторів та магнітопроводів з 

високими магнітними властивостями та 

низькими масогабаритами. 

Планшет, 

натурні зразки, 

проспекти 

 

96×120 

2×60 

0,2 

 

  101.  Економічне 

виробництво 

титанових деталей 

методом порошкової 

металургії 

Економічний метод перетворення металевих 

порошків у деталі. 

Планшет, 

натурні зразки, 

інформаційні 

матеріали 

96×120 

2×60 

0,2 

 

13.  Головна 

астрономічна 

обсерваторія НАН 

України 

102.  Скануючий 

поляриметр 

комплексу наукової 

апаратури космічного 

експерименту 

«АерозольUA» 

Астрономічний стокс-панорамний 

поляриметр. Призначений для космічної 

місії «АерозольUA» 

Натурний зразок 53x40x28  
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14.  Інститут 

прикладних 

проблем фізики  

і біофізики  

НАН України  

 

103.  Носимий монітор 

функціонального 

стану отруєних 

чадним газом, 

палінням, 

шкідливими 

випарами  

Призначений для лікарів екстреної медичної 

допомоги, пожежних і рятувальних служб. 

Визначає зміни в часі рівня блокованої 

кисеньтранспортної фракції гемоглобіну, 

концентрації карбоксигемоглобіну в 

артеріальній крові,  моноксиду вуглецю у 

видиху, показників діяльності серця, 

дихання, пульсоксиметрії, кровообігу, їх 

електронне документування і програмно-

моніторний аналіз. 

Плакат,  

натурні зразки 

60х85 

50х50 

1 

 

  104.  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 до впровадження 

запропоновано дві групи технологій і діючі 

зразки обладнання для виробництва засобів 

захисту і лікування ран (ВЗЛР), опіків, 

дерматоушкоджень і косметичних дій. 

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 

іммобілізованими хітозаном, лікувальними 

не токсичними та біологічно безпечними 

субстанціями і речовинами, які мають 

ранозаживлюючу, антикоагулянтну, 

антитромбогенну, бактерицидну дію, мати 

відповідні структурно-споживчі властивості.  

Розробка захищена патентами України. По 

своїх властивостях не поступається 

зарубіжним аналогам. 

Плакат,  

натурні зразки 

60х85 

40х80 

0,3 

 

  105.  Комплекс 

дистанційного 

зовнішнього 

контролю зміни стану 

новоутворень на 

поверхні шкіри 

людини  

Створено технологію та засоби виявлення 

поточних змін новоутворень та ушкоджень 

на поверхні шкірі таких як опік, родинка, 

виразка, меланома, рубці, розтяжки  тощо, 

для застосування в онкодерматології, 

косметології та хірургії. Перевагою 

запропонованої розробки є поєднання в 

Плакат,  

натурні зразки 

60х85 

50х60 

3 
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одній апаратурі оптичного та 

термографічного методів неінвазівного 

дослідження шкіряного покрову людини, що 

дозволяє її використовувати для більш 

широкого класу новоутворень (окрім 

меланоцитарного та прикордонного невусу 

можна бути вивчати кератоми, кожний ріг, 

деякі виді гемангіоми) та таких уражень як 

опіки, рубці, виразки, розтяжки тощо. 

15.  Донецький фізико-

технічний інститут 

ім. О.О. Галкіна 

НАН України 

106.  Керамічна голівка 

тазостегнового 

суглоба 

Матеріал двооксид цирконію Натурний зразок 3 

0,03 

 

  107.  Керамічні коронки 

зубів 

Матеріал двооксид цирконію Натурний зразок 3 

0,05 

 

  108.  Заготівка для 

CAD/CAM технології 

виробництва зубних 

коронок 

Матеріал двооксид цирконію Натурний зразок 4х1,5х1,4  

  109.  Плунжер для  

шахтного гідронасосу 

Матеріал двооксид цирконію Натурний зразок 0,8х3,8 

0,08 

 

  110.  Сопло турбін 

авіадвигунів 

Карбід кремнію Натурний зразок 3х2  

  111.  Сопла для гідрорізки Карбід кремнію Натурний зразок 6х0,6  

  112.  Тиглі  Діоксид цирконію Натурний зразок 2  

  113.  Вставки для сопел 

піскоструминних 

апаратів 

Діоксид цирконію Натурний зразок 1,2х3  

  114.  Куля для млина  Діоксид цирконію Натурний зразок 3,5  

  115.  Золотники  Діоксид цирконію Натурний зразок 3  

  116.  Втулка  Діоксид цирконію Натурний зразок 1,5  

  117.  Ізолятор Діоксид цирконію Натурний зразок 3  

  118.  Збірка пластин 

рекуператора SOFC 

Муліт Натурний зразок 4х3  

  119.  Збірка пластин 

рекуператора SOFC  

Карбід кремнію Натурний зразок 4х3  

  120.  Паливний елемент 

трубчатий 

 Натурний зразок 6  
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  121.  Набір порошків На основі двооксиду цирконію Натурний зразок 8х15 (4 шт)  

    Відділення наук про Землю    

16.  Інститут 

геологічних наук 

НАН України 

122.  «Пелосид»  

  

Пелоїди глибоководної частини Чорного 

моря в нативній формі та модифіковані 

колоїдним золотом, олією ехінацеї  або 

масляним екстрактом насіння амаранту.  

Плакати (2 од.) та 

натурні зразки 

90х120  

  123.  Вилучення метану 

вугільних шахт: 

геолого-геохімічне 

обґрунтування 

Визначення газонасичених зон у діючих 

виробках шахт. На основі тектонічних 

порушень та показників залишкової газової 

складової встановлено два типи колекторів:  

•  рекомендовані для підземної 

дегазації; 

•  рекомендовані для дегазації з 

поверхні.  

Визначення газонасичених зон у 

відпрацьованому просторі діючих шахт. 

В результаті дослідження у відпрацьованому 

просторі діючих шахт встановлено три типи 

колекторів:  

• газонасичений вуглеводневими 

газами; 

• перспективний для газонасичення 

вуглеводневими газами; 

•  неперспективний для вуглеводневих 

газів. 

Плакати (2 од.), 90х120  

17.  Науковий Центр 

аерокосмічних 

досліджень Землі 

Інституту 

геологічних наук  

НАН України 

124.  Технологія контролю 

енергозбереження на 

території  

м. Києва на основі 

інфрачервоної 

супутникової зйомки 

Спосіб визначення зон підвищеного 

прогріву на території міста (на прикладі м. 

Києва) на основі інфрачервоної 

супутникової зйомки в моніторинговому 

режимі визначення 

Плакат 96 х 120 

0,3 

 

 

  125.  Моніторинг зсувних 

процесів на території 

м. Києва  

(з використанням 

космічної інформації) 

Представлено карти розвитку зсувних 

процесів на території м. Києва (з 

використанням космічної інформації). 

 

Плакат 96 х 120 

0,3 

 

 

  126.  Комплексний 

моніторинг стану 

Представлено методику та результати її 

застосування для проведення моніторингу 

Плакат 96 х 120 

0,3 
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Київського 

водосховища на 

основі космічної 

інформації ДЗЗ  

та наземних 

спостережень 

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. 

 

  127.  Космічний 

геомоніторинг стану 

довкілля міських 

територій на основі 

методів системного 

аналізу 

Представлено методику оцінки стану 

довкілля міських територій на прикладі 

м.Києва з використанням даних космічного 

геомоніторингу та наземних статистичних 

даних на основі методів системного аналізу. 

Плакат 96 х 120 

0,3 

 

 

  128.  Оцінка впливу 

регіональних змін 

клімату на 

екосистеми та 

визначення ризиків їх 

негативних наслідків  

Представлено методику дослідження впливу 

змін клімату з використанням новітніх 

супутникових даних та наземних спектро- та 

газометричних вимірів та визначення 

заходів із попередження і мінімінізації 

негативних змін середовища. 

Плакат,  

презентація на ПК 

96 х 120 

0,3 
 

 

18.  Інститут геохімії, 

мінералогії та 

рудоутворення  

ім. М.П.Семененка  

НАН України 

129.  Еколого-геохімічні 

дослідження 

природних і 

техногенних 

ландшафтів України 

Застосування ICP-MS при моніторингу 

накопичень елементів в сорбентах, 

розміщених в грунтах поблизу промислових 

підприємств. Вивчення геохімічних 

аномалій в грунтових відкладах. 

Плакат, 

презентація на ПК 

90х120  

  130.  Фтор в питних водах 

та проблема 

екологічного ризику 

Вивчення факторів ризику фтору в питних 

водах. 

Плакат, 

презентація на ПК 

100х200  

  131.  Надкритична CO2 

екстракція 

Розробка технологій, проектування і 

виготовлення устаткування, післяпродажний 

супровід. Отримання екстрактів з рослинної 

і тваринної сировини в нативному вигляді 

(фармацевтична промисловість, 

використання устаткування в харчовій, 

косметичній, електронній і хімічній 

промисловості). 

Плакат,  

натурний зразок, 

презентація на ПК 

90х120  

  132.  Флюїдне азотування і 

синтез 

Виготовлення устаткування, 

післяпродажний супровід, розробка 

технологічних параметрів. Флюїдне (газ при 

надкритичних температурі і тиску) 

Плакат, натурний 

зразок, 

презентація на ПК 

90х120  
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азотування має ряд переваг перед 

традиційним (використання труб в якості 

реактора і при низьких температурах). На 

флюідному устаткуванні було проведено 

більше 200 експериментів за тиску 3000 – 

6000 атм. і температурах 700 – 800 
0
С. 

Отримані прості речовини (C,S), оксиди 

(Al2O3, SiO2, MnO,V2O3, FeO, Fe2O3, Fe3O4), 

нітриди (BN, Si3N4), оксинітриди (BxNyOz) і 

сульфіди. 

  133.  Виготовлення 

високоякісних 

конкуренто-

спроможних 

залізорудних 

концентратів з бідних 

окиснених залізних 

руд та відходів 

гірничо-

збагачувальних 

комбінатів 

Перетворення слабомагнітних мінералів в 

сильномагнітні. Завдяки використанню 

нових підходів до магнітної сепарації, 

можна зменшити кількість циклів 

подрібнення тим самим здешевити процес 

отримання конкурентоздатних залізорудних 

концентратів. 

Плакат, 

презентація на ПК 

90х120  

19.  Інститут геології і 

геохімії горючих 

копалин  

НАН України 

134.  Нафтогазоносні 

регіони, провінції і 

області південної 

частини 

Східноєвропейської 

платформи і 

суміжних територій 

 

Відтворено головні етапи геотектонічного 

розвитку нафтогазоносних провінцій 

України та показано їхній вплив на 

нафтогазоносність в контексті зв‘язку з 

новітньою геологічною парадигмою - 

тектонікою літосферних плит, що значно 

розширює термодинамічні умови можливого 

перетворення розсіяної органічної речовини 

в надрах і зближує альтернативні гіпотези - 

глибинну і біогенну (акад. НАН України 

М.І. Павлюк). 

Планшет 90х120  

  135.  Склад летких 

компонентів 

флюїдних включень у 

“мармароських  

діамантах” і   

кальциті   

Вперше виявлено високі масові концентрації 

метану і його гомологів у складі включень 

“мармароських діамантів” з карбонатно-

кварцових жил у флішових відкладах 

Кросненської зони Складчастих Карпат, що 

вказує на вуглеводне-водний склад флюїдів 

Планшет 90х120  



 30 

прожилкової   

мінералізації  та  

закритих    пор    

вмісних   порід  (за 

даними мас-

спектрометричного 

хімічного аналізу) 

періоду формування мінеральних 

параґенезів як одного з показників 

нафтогазоперспективності території 

 

  136.  Дослідження 

виробництва і 

споживання ПЕР та 

визначення 

показників 

енергоефективності  

 

Розроблено наукові підходи до оптимізації 

споживання енергоресурсів та підвищення 

показників енергоефективності 

господарського комплексу Прикарпаття за 

рахунок використання некондиційних 

горючих копалин, що сприятиме 

нарощуванню ресурсної бази вітчизняних 

енергоносіїв та їх енергоефективному і 

енергоощадному використанню  

Планшет 90х120  

20.  Український 

гідрометеорологічн

ий інститут 

Державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій та 

Національної 

академії наук 

України 

137.  Система моніторингу 

полів загального 

вмісту озону, 

діоксиду азоту та 

ультрафіолетової 

радіації 

Система надає можливість в автоматичному 

режимі отримувати дані спостережень за 

загальним вмістом в приземному шарі 

озону, діоксиду азоту та розраховувати 

прогностичні поля загального вмісту озону 

та ультрафіолетової радіації. 

Планшет 90х120  

  138.  Система моніторингу 

сільськогоспо-

дарських культур в 

Україні (CGMS-

Ukraine) 

Комп’ютерна система, яка дозволяє з 

використанням супутникових даних 

отримувати індекси стану 

сільськогосподарських угідь з подальшою 

можливістю прогнозування урожайності с/г 

культур. 

Планшет 90х120  

  139.  Cистема визначення 

особливо небезпечних 

конвективних явищ 

погоди за допомогою 

супутникових та 

даних грозопеленгації 

Система забезпечує одночасно отримувати 

супутникові дані стосовно стану атмосфери 

та дані мережі датчиків-грозопеленгаторів з 

подальшою обробкою інформації та 

формуванням прогнозних даних стосовно 

можливого розвитку та перебігу 

Планшет 90х120  
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небезпечних атмосферних явищ.   

  140.  Автоматизована 

система 

безперервного 

короткотермінового 

прогнозування 

припливу води до 

Дністровського 

водосховища з 

урахуванням 

чисельного прогнозу 

параметрів погоди 

Система дозволяє прогнозувати приплив 

води до Дністровського водосховища з 

завчасністю до 5 діб, що надає змогу більш 

раціонально використовувати водні ресурси 

Дністра, планувати вироблення 

електроенергії та заходи із захисту 

населених пунктів від паводків, підвищити 

ефективність регулювання стоку в інтересах 

зрошення сільськогосподарських угідь, 

судноплавства, рибного господарства і т.п.  

Планшет 90х120  

  141.  Електронний атлас  

«Фактичні та 

очікувані зміни 

клімату в Україні» 

Електронний атлас дозволяє отримувати 

необхідну інформаційно-методичну основу 

для оцінки пріоритетності і можливої 

ефективності інвестицій, обгрунтування і 

планування господарської діяльності, оцінки 

вразливості до зміни клімату регіонів, 

областей, територіальних громад, секторів 

економіки, прийняття управлінських рішень 

щодо забезпечення запобігання зміні 

клімату та адаптації до неї. 

Планшет 90х120  

    Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства 

   

21.  Інститут проблем 

матеріалознавства  

ім. І.М. 

Францевича НАН 

України 

142.  Активований 

вуглецевий 

волокнистий 

наноструктурний 

матеріал АВВНМ 

Активований вуглецевий волокнистий 

матеріал АВВНМ є консолідованим 

нанокомпозитом, що складається з різних 

типів вуглецевих нановолокон та 

гранулярних наночастинок у вигляді 

графітових нанопакетів таSiO2. 

Планшет, 

натурний зразок 

 

90х120  

  143.  Матеріали та вироби 

медичного 

призначення,  

технології їх 

використання  

 

Розроблено принципово нові біосумісні 

сплави для виготовлення імплантатів на 

основі титану (Ti–Si–Nb), які демонструють 

істотно покращені механічну та біологічну 

сумісності з кістковою тканиною завдяки 

зниженому модулю пружності та своїм 

складовим елементам, що сприяють 

остеоінтеграції в організмі та забезпечують 

Планшет, 

 натурні зразки 

 

90х120  
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міцність цих виробів.  

Крім того, розроблено фільтри широкого 

спектру різнофункціонального 

використання: для очищення повітря та води 

від важких металів, метилу, хлору та 

хлорпохідних; при біопереробці побутових 

відходів; в автомобілебудуванні тощо.  

  144.  Перспективи 

матеріалознавства  

в медицині 

 

Основні напрямки науково-технічних 

розробок: 

- біосумісні сплави титану та танталу;  

- остеотропні біоматеріали для пластики 

кісткової тканини; 

- нанесенння біоактивного покриття на 

поверхню металічних імплантатів. 

На ряд матеріалів одержані дозволи на 

клінічне застосування, розробка та 

дослідження імплантатів проводилися 

провідними медичними закладами України в 

співробітництві з інститутами НАН України. 

Вироблені імплантати були застосовані 

більш, ніж у 20 000 стоматологічних та 500 

ортопедичних операціях. 

Планшет, 

натурні зразки 

 

90х120  

  145.  Спінений алюміній – 

новий 

конструкційний 

матеріал XXI сторіччя 

Пінометали є новим класом надлегких 

матеріалів, які характеризуються унікальним 

поєднанням фізичних, механічних, 

термічних, електричних та акустичних 

властивостей. Зазначені властивості піно-

металів обумовлює спеціфічна високо-

пориста комірчаста структура, притаманна 

багатьом матеріалам, що зустрічаються у 

природі. Пінометали додатково характе-

ризуються такими привабливими для 

промисловості рисами, як їх нетоксичність 

та можливість отримання комерційного 

продукту шляхом переробки технічних 

відходів. Піноалюміній у звязку з 

унікальними властивостями набуває 

широкого застосування у різних галузях 

Планшет, 

натурні зразки 

 

 

200х100 
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сучасної техніки: судно- та авіабудівництві, 

техніці спеціального призначення, 

цивільного будівництва, машинобудування і 

т. д. у звязку з унікальними властивостями, 

що має піноалюміній. Методи одержання - 

лиття та порошковий. Пінореагенти - 

TiH2,CaC03  та інш. 

  146.  Кільця із сіліційного 

графіту 

для насосів з 

перекачування 

агресивних 

середовищ 

 

Використовуються для охолодження 

першого і другого контурів атомних 

електростанцій. Проведені випробування 

показали високу якість пропонованих 

кілець. Розробка виконана для заміни кілець 

Челябінського заводу (Росія). 

Розробник: ІПМ НАНУ та ТОВ „Новітні 

керамічні технології”. 

Натурний зразок   

  147.  Деталі 
грунтооброблюваної 
сільгосптехніки з  

бейнітних 

високоміцних чавунів 

В ІПМ НАН України розроблено технологію  

виготовлення литих змінних деталей  

грунтообробної  сільгосптехніки  з 

високоміцного бейнітного чавуну з 

кулястим графітом. Лемеші, лапи 

культиваторів,  долота різного типу 

випробовувалися в багатьох  регіонах 

України - Київській, Полтавській, 

Черкаській та Одеській областях. Польові 

випробування литих деталей з 

високоміцного бейнітного чавуну показали 

збільшення ресурсу експлуатації в 3-4 рази 

по лемішам і в 5-6 разів по лапах 

культиваторів в порівнянні з серійними 

деталями вітчизняного виробництва. 

Планшет, 

натурний зразок 

 

  

  148.  Жароміцні та 

жаростійкі сплави на 

основі системи Nb-Ti-

Cr-Al-Si 

Розроблені чотири сплави, призначені для 

підвищення робочої температури струйних 

приводів в системі керування польотом 

ракет, які повинні надійно працювати при 

температурі 1000°С з навантаженням вище 

500 МПа. Розробка виконана на замовлення 

КБ Південне. 

Планшет, 

натурні зразки 

 

90х120  

  149.  Електричні контакти  Спільно з НВП "ЕЛТЕХМАШ" м. Вінниця Натурні зразки   
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були розроблені: промислове обладнання і 

технології отримання композиційних 

матеріалів на основі міді, хрому, молібдену, 

вольфраму, вуглецю для всіх типів 

електричних контактів (розривних, ковзних, 

контактів дугогасних камер).  

На сьогоднішній день відповідно до ТУ У 

31.2-20113410-003-2002 освоєно 

виробництво і виготовлено більш 1,6 млн 

електричних контактів 376 типорозмірів, які 

успішно експлуатуються на Україні, країнах 

СНД, Чехії, Румунії.  

 

  150.  Виробництво 

металевих порошків 

Co–Cr–Al–Y–Si для 

плазмового 

нанесення покриттів 

Злитки для виробництва порошків 

отримують шляхом електронно-променевого 

переплаву чистих вихідних компонентів. 

Порошки фракції 40...100 мкм виготовляють 

методом хімічного подрібнення злитків. 

Промислові партії порошку системи Co–Cr–

Al–Y–Si постачаються на ГП ГНТК 

газотурбобудівництва „Зоря-Машпроект” (м. 

Миколаїв) та в Китай. 

Вироблено і поставлено біля 10 тонн 

порошку Co–Cr–Al–Y–Si. 

Розробник: ІПМ НАНУ і НВП „Елтехмаш” 

Натурні зразки 

 

  

  151.  Керамічні штабики 

для осадження 

теплозахисних 

покриттів 

на лопатки турбін 

Керамічні штабики діоксиду цирконію, 

стабілізованного оксидом ітрію використо-

вують для електронно-променевого 

осадження керамічного захисного шару на 

лопатки турбін та інші вироби авіаційної та 

космічної техніки. 

Хімічний склад штабиків: 

ZrO2 – 6–12% (мас.) Y2O3 

Геометричні розміри: 

- діаматер: від 60 до 100 мм; 

- довжина: до 100 мм. 

Користувачі керамічних штабиків: 

1. ЗМКБ „Прогрес” Україна; 

2. ГП „Зоря-Машпроект” Україна; 

Натурні зразки   
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3. підприємства КНР. 

Виготовлено і поставлено біля 6 тонн 

продукції. 

Розробник: ІПМ НАНУ і НВП „Елтехмаш”. 

  152.  Титанова 

бронепластина 

 

Характеризується твердістю 50—56 НRC 

після традиційного гарячого прокатування. 

Не втрачає характеристик після повторного 

нагріву та пластичної деформації. 

Поверхнева густина складає 88—93 кг/м
2
 

для захисту від куль Б 32 калібром 12,7 та 

14,5 мм. 

Натурний зразок   

22.  Інститут 

надтвердих 

матеріалів  

ім. В.М. Бакуля  

НАН України 

153.  Технологія 

проектування та 

оптимізації технології 

виробництва 

правлячого 

інструменту з 

синтетичних алмазів         

Для правки абразивного інструменту, що 

використовується для шліфування металів. 

Плакат, 

натурний зразок 

120х90 

0,5 

 

  154.  Технологія 

виробництва 

наносуспензії металів 

(Au,Ag, Cu) 

Призначені для антисептичної обробки 

нетканих, пакувальних матеріалів та для 

медицини.  

Плакат, 

натурний зразок 

120х90 

0,5 

 

  155.  Технологія 

прецизійної алмазної 

обробки голівок 

ендопротезів  з 

кераміки, сапфіру та 

титанового сплаву  

Розроблені теорія проектування та 

технологія прецизійної алмазної обробки 

голівок ендопротезів, які використовуються 

для заміни стегнових суглобів людини. 

Плакат, 

натурний зразок 

120х90 

0,5 

 

  156.  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 

120х90 

0,3 

 

 

  157.  Технологія отримання 

нових гібридних 

ПНТМ для геолого-

розвідувального 

Гібридний алмазний композиційний 

полікристалічний матеріал на основі 

армування полікристалу алмазом, 

отриманим методом осадження з газової 

Плакат, 

натурний зразок 

120х90 

0,2 

 



 36 

інструменту фази (CVD-алмазом). Бурові коронки 

забезпечують буріння свердловин в сильно 

абразивних монолітних  гірських породах. 

  158.  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 кристалічну структуру. 

Колір кристалів: жовтий, блакитний, зелений, 

червоний та ін.  

Планшет,  

натурний зразок 

120х90 

0,1 

 

  159.  Технологія 

комплексного 

проектування та 

оптимізації робочих 

елементів ПКНБ для 

оснащення різальних 

інструментів 

Різальні пластини з КНБ, призначені для 

оснащення лезового інструменту для 

обробки деталей. 

Планшет,  

натурний зразок 

120х90 

0,5 

 

  160.  Технологія 

проектування та 

виробу шліфувальних  

інструментів  з 

синтетичних алмазів    

Алмазні інструменти для шліфування та 

доводки важкооброблюваних матеріалів. 

Планшет,  

натурний зразок 

120х90 

0,5 кг 

 

  161.  Технологія 

комплексного 

проектування  та 

виробництва 

інструменту для 

ресурсозберігаючого 

зварювання тертям з 

перемішуванням 

елементів з листових 

металів для нової 

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

Патона НАН України розробили інструмент 

та технологію для зварювання тертям з 

перемішуванням. Цей інструмент широко 

впроваджується у виробничих процесах 

провідних закордонних фірм 

літакобудування, автовиробництва та інших 

для зварювання та наплавки різнорідних 

листових матеріалів, в тому числі, 

кольорових. 

Планшет,  

натурний зразок 

120х90 

0,5 
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техніки  

23.  Фізико-

технологічний 

інститут металів та 

сплавів  

НАН України 

 

162.  Технологія та 

устаткування для 

виготовлення 

біметалевих виливків 

та відновлення 

зношених деталей 

Технологія дає можливість одержувати 

біметалеві виливки класів сталь-

високоміцний чавун, сталь-сталь, сірий 

чавун-високоміцний чавун, нержавіюча 

сталь-стеліт, а також відновлювати зношені 

деталі заливанням рідкого металу на тверду 

основу. 

Планшет,  

натурні зразки 

90х120 

7 

 

  163.  Технологія та 

обладнання для 

одержання виливків з  

залізовуглецевих та 

кольорових сплавів 

по моделях, що 

газифікуються, з 

кристалізацією 

металу під тиском  

 

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 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 

90х120 

5 

 

  164.  Матеріал для 

контактної пари 

системи 

електроживлення 

тролейбусів 

Дослідження структурних, фізико-

механічних та функціональних властивостей 

матеріалів контактної пари системи 

електроживлення тролейбусів. 

Натурні зразки  0,5  

  165.  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 і 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 проривом 

розплаву через футеровку при 

Планшет 90х120 
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неконтрольованім його перегріві під 

шихтою. 

  166.  Виливки із 

алюмінієвих сплавів 

для потреб 

машинобудування, 

авіакосмічної техніки, 

суднобудування, 

приладобудування та 

технологія їх 

виготовлення 

Розроблена технологія лиття під низьким 

тиском забезпечує автоматизований 

технологічний процес повного циклу – від 

заливки розплаву у форми до одержання 

готового виливка і дозволяє підвищити на 15 

– 30% механічні властивості та 

експлуатаційні характеристики, зменшити 

споживання електроенергії до 50 – 200 

кВт/год на 1 т виливків, зменшити витрати 

металу на ливниково-живлячу систему в 3 – 

10 разів. 

Планшет,  

натурні зразки 

90х120 

10 

 

  167.  Комплекс обладнання 

для 

напівбезперервного 

лиття зливків з 

алюмінієвих сплавів 

 

 

 

Розроблено технології виготовлення зливків 

безперервного лиття з високоміцних 

алюмінієвих сплавів типу В93, В95, В96 та 

ін., а також нових сплавів модифікованих Sc, 

які використовуються в авіакосмічній галузі, 

суднобудуванні, машинобудуванні, атомній 

енергетиці, у військовій техніці та для 

виготовлення боєприпасів. Завдяки 

застосуванню 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. 

Натурні зразки  3  

  168.  Електронно-

променеві ливарні 

технології 

 

Розроблені технології електронно-

променевої гарнісажної плавки (ЕПГП) 

металів та сплавів з використанням 

електромагнітного перемішування (ЕМП) 

Планшет,   

натурні зразки 

90х120 

5 
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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. 

  169.  Антифрикційний 

економлегований 

литий композиційний 

матеріал (ЛКМ) для 

високонавантажених 

вузлів тертя 

 

 

Високозносостійкий литий композиційний 

матеріал (ЛКМ) і технологію виготовлення 

підшипників ковзання важконавантажених 

вузлів тертя. ЛКМ на основі мідних сплавів, 

армований сталевими гранулами (дробом) 

призначений для експлуатації в 

екстремальних умовах сухого тертя або 

граничного змащення, абразивного 

зношування. 

Ресурс роботи підшипників ковзання й ін. 

трибодеталей із ЛКМ у 2,5-5 і більш раз 

вище, ніж традиційних антифрикційних 

матеріалів – антифрикційних бронз, латуней, 

бабітів, порошкових композитів мідь – 

графить, залізо – графит, металокераміки. 

Ця розробка реалізована у Інституті на його 

виробичій базі і  може також  поширюватись  

Інститутом    і на інших  підприємствах  

України. 

Планшет,  

натурні зразки 

90х120 

5 

 

  170.  Високоефективні 

технології  

отримання 

високоміцних чавунів 

 

 

Високоміцні чавуни з кулястим графітом 

(ВЧ) завдяки оптимальному поєднанню 

ливарних, фізико-механічних, експлуатацій 

них властивостей та економічності їх 

виробництва являються перспективним 

литим конструкційним матеріалом, який 

широко застосовується в сучасному 

машинобудуванні замість виливків із сталі, 

ковкого і сірого чавунів, сталевого прокату, 

поковок та зварних конструкцій, кольорових 

металів. Розроблено ряд нових високоміцних 

чавунів з підвищеними показниками 

конструкційної міцності та спеціальних 

Планшет  90х120 
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властивостей при дії статичних, циклічних, 

динамічних, імпульсних навантажень для 

відпові-дальних деталей з характеристиками: 

Високопластичний високоміцний чавун 

феритного класу з межею міцності 480-550 

МПа, відносним подовженням 12-20 %, 

ударною вязкістю 80-120 Дж/см
2
, 

гідрощільністю більше 60 МПа, тріщино-

стійкістю більше 70 МПа√м, що в 1,3-1,5 раз 

перевищує показники стандартизованих 

марок високоміцного чавуну. 

Спеціальний феритний високоміцний чавун з 

пониженою на 30-40 % кількістю графітної 

фази та підвищеними в 1,5-2,0 рази 

пластичністю і ударною в’язкістю. 

Маломагнітний корозійностійкий 

високоміцний чавун застосовується замість 

прокату і лиття із високолегованих сталей 

08Х18Н10Т. Забезпечує підвищення 

тривалості роботи в 1,5…2,0 рази, економію 

нікелю, хрому та інш.  

Застосування розроблених високоміцних 

чавунів дозволяє підвищити в 1,5-5,0 разів 

коефіцієнт використання металу, зменшити 

на 30-50 % трудоємність виготовлення, 

зменшити на 15-25 % масу деталей, 

зекономити 400-500 кВт/год електроенергії  

Новий клас високоміцних чавунів   

використовується  у Інституті на його 

виробичій базі і  можуть також  

поширюватись  Інститутом    і на інших  

підприємствах  України. 

  171.  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%, 

Планшет  90х120 
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підвищення терміну використання виробу із 

теплостійких, жаростійких сталей в 1,5-3,0 

рази або зниження в них вмісту нікелю на 

25-30% і молібдену, вольфраму, ванадію на 

50-80% без погіршення їх експлуатаційних 

властивостей. 

  172.  Магнітодинамічні 

установки для 

позапічної обробки 

рідких металів та 

сплавів 

 

Магнітогідродинамічний вплив на 

рідкометалеві системи полягає у створенні в 

об’ємі металевого розплаву 

електромагнітної сили, яка є результатом 

взаємодії індукційного струму з 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, обробки, 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 

Планшет  90х120 

 

 

24.  Фізико-механічний 

інститут  

ім. Г.В.Карпенка 

НАН України 

173.  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 

Плакат, 

презентація на ПК 

120x90 см 
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жорсткості тощо. Прилади пройшли 

державні випробування і включені в 

державний реєстр України засобів 

вимірювальної техніки. 

  174.  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 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. 

Плакат, 

презентація на ПК 

120x90 см 
 

 

  175.  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 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. 

Плакат, 

прилади,  

презентація на 

комп’ютері  

Портативні: 

ОРТ 

ОРТ+В  

 

120x90 см 

 

 

 

2х6х17 см 

0,2 кг 

4х8х19 см 

0,3 кг 

 

  176.  Технологія зміцнення Технологія базується на використанні Плакат, 120x90  
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деталей машин імпульсної енергії високошвидкісного тертя 

та змін хімічного складу, структури та 

властивостей приповерхневого шару 

сталевих та чавунних деталей. 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 

зростанні трудомісткості на 20–30%. 

презентація на ПК 

  177.  Захисні та відновні 

покриви 

для  ремонту машин і 

продовження терміну 

їх експлуатації 

Розроблено технологію, обладнання і 

витратні матеріали для нанесення методом 

електрометалізаційного напилення захисних 

та відновних покривів з метою продовження 

експлуатаційного 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  гладких та колінчастих 

валів), а також посадочних місць 

підшипникових та інших вузлів. 

Плакат, 

презентація на 

комп’ютері 

120x90   

  178.  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.  

Плакат, 

презентація на 

комп’ютері 

120x90  

25.  Інститут 

термоелектрики 

НАН та МОН 

179.  Термоелектричні 

модулі космічного 

призначення 

Модулі призначені для створення 

необхідних температурних режимів 

охолодження, термостатування чи нагріву, 

Планшет, 

натурний зразок 

(чемодан) 

90х120 

45х34х39 

3,1 
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України 

 

охолодження мініатюрних напівпровідни-

кових пристроїв. 

  180.  Термоелектричні 

кондиціонери для 

бронетехніки і 

спецтранспорту 

Призначені для підтримання робочих умов 

(охолодження чи нагріву повітря) в кабіні 

бронемашин. 

Технічні характеристики: 

1.Споживана потужність – 1÷ 1,5 кВт.  

2.Холодопродуктивність – 0,8÷ 1,2 кВт.  3. 

Електрична напруга – 12, 24 В. 4.Ресурс 

роботи – до 10 років. 

Планшет 90х120  

  181.  Настільний станок 

струнної різки 

Станок призначений для виготовлення в 

лабораторних умовах зразків різних 

матеріалів прямокутної форми. Різка 

відбувається вольфрамовим дротом з 

алмазним покриттям або дротом з вільним 

абразивом.  

Похибка розрізання складає ±0,02 мм з 

пошкодженням приповерхневого шару 10-

25мкм за допомогою ріжучого інструменту з 

нанесеним алмазним абразивом та  ± 0,01 мм 

з пошкодженням приповерх-невих шар 5-15 

мкм за допомогою ріжучого інструменту з 

вільним абразивом. 

Натурний зразок 34х69х63 

12 

 

  182.  Термоелектричний 

холодильник для 

транспортування 

донорських органів, 

плазми, крові 

Холодильник призначений для 

транспортування донорських органів, крові, 

плазми крові, вакцини, зразків ДНК, 

лікарських препаратів та реактивів для 

медикобіологіч-них досліджень.  

Технічні характеристики: 

Об’єм робочої камери – 10 л, температура в 

камері задається в інтервалі –25 ÷ +20 ºС з 

точністю ± 0.5 ºС. Живлення приладу 

здійснюється від електричних мереж – 12 В, 

24 В, 36 В, 110 В, 220 В. Споживана 

потужність – 200Вт. 

Натурний зразок 42х29х48 

8,6 

 

  183.  Термоелектричний 

генератор для 

утилізації викидних 

Термоелектричний генератор призначений 

для отримання електричної енергії при 

утилізації викидних газів від транспортних 

Натурний зразок 54х16х16 

8 
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газів від 

транспортних засобів 

і промислових 

об’єктів  

засобів і промислових об’єктів.  

Технічні характеристики: 

Вихідна напруга 12/24 В, вихідні потужність 

600Вт. 

  184.  Термогенератор 

«АЛТЕК-8046» з 

армійським казанком 

Призначений для автономного живлення 

електричною енергією різноманітної 

малопотужної радіоелектронної апаратури, 

систем мобільного зв'язку, освітлення, а 

також для зарядки акумуляторів 

портативних радіостанцій, мобільних 

телефонів, MP3-плеєрів, навігаторів та ін. у 

віддалених місцях, де відсутнє 

електропостачання. Вихідна напруга 5\10 

±0,5 В, час виходу на режим 100 с, ресурс 

роботи – 10 000 год. 

Натурний зразок 17х17х10 

1 

 

  185.  Автоматизоване 

обладнання «АЛТЕК-

10003» для 

визначення 

параметрів злитків 

напівпровідникового 

матеріалу 

Установка призначена для автоматичних 

вимірювань коефіцієнту термоЕРС та 

електропровідності експериментальних та 

промислових злитків термоелектричних 

матеріалів з відображенням результатів 

вимірювання у режимі реального часу.  

Розміри злитків, мм: 

- довжина 50-400 

- діаметр 10-40 

Похибки вимірювання, не більше,%:  

- електропровідності - 1,5   

- термоЕРС - 1,8 

Продуктивність, т/рік - 10 

Натурний зразок 

 

50х15х60 

12 

 

    Відділення 

 фізико-технічних проблем енергетики 

   

26.  Інститут технічної 

теплофізики 

НАН України 

186.  Відцентровий фільтр 

 

Значне збільшення ефективності очищення 

запилених газових потоків в апаратах 

відцентрованого типу можна досягнути 

шляхом суміщення в одному апараті двох 

методів очищення – відцентрової сепарації і 

фільтрації. Розроблена система послідовно 

з’єднаних криволінійних каналів з 

Планшет 90х120  



 46 

замкнутими контурами покладена в основу 

пиловловлюючого апарату нового покоління 

  187.  Розроблення 

водогрійного котла 

тепловою потужністю 

0,5 МВт, який працює 

на 

крупнофракційному 

біологічному паливі 

Котел водогрійний уніфікований КВУ-0,5Т 

складається з двох уніфікованих елементів: 

футерованої топки та з’ємного водогрійного 

барабану з димогарними трубами. 

Конструкція котла дозволяє застосовувати 

ретортний пелетний пальник або пальник 

затисненого шару, які призначені для 

спалювання крупнофракційного твердого 

палива. Конструкція котла дозволяє, при 

необхідності, заміняти водогрійний барабан 

на паровий, змінювати вид палива та 

паливо-подачу. 

Планшет  90х120  

  188.  Енергоефективний 

будинок пасивного 

типу 

Визначення енергетично, економічно та 

екологічно доцільного комплексу заходів 

для оптимізації енергоспоживання 

експериментальної будівлі до рівня будинку 

пасивного типу. 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. 

Планшет  90х120  

  189.  Прилади для 

теплових 

випробувань 

будівельних і 

теплоізоляційних 

матеріалів та 

конструкцій 

Узагальнена інформація про прилади для 

теплових випробувань будівельних і 

теплоізоляційних матеріалів та конструкцій. 

Планшет  90х120  

  190.  Аналіз вогнестійкості 

будівельних 

конструкцій нового 

безпечного 

конфайменту над 4 

блоком ЧАЕС 

За допомогою створеної комп’ютерної 

нестаціонарної тривимірної моделі 

термогазодинамічних процесів, 

проаналізовано тепловий, вологий та 

радіаційний стан об’єкту «Укриття» та 

Нового Безпечного Конфайнменту, 

визначено розповсюдження радіоактивних 

Планшет 90х120  
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аерозолів всередині та за межі (в 

навколишнє середовище) в періоди його 

вводу в експлуатацію (біля 1 року) та 

довготривалій (більше 100 років) 

експлуатації. Практичний результат: 

Розроблено рекомендації щодо перевірки 

працездатності системи вентиляції НБК при 

різних можливих кліматичних умовах та 

відмовах вентиляційного обладнання по 

результатам, отриманим за допомогою 

створеної CFD-моделі. Впровадження: 

Чорнобильська АЕС. 

  191.  Пайки для гарячого 

харчування 

військовослужбовців 

Розроблені функціональні пайки для 

гарячого харчування військовослужбовців, 

що мають підвищену біологічну активність. 

До їх складу входять вітаміни, мікро- та 

мікроелементи, спеціально підібрані 

комплекси рослинних та тваринних 

компонентів. Під час переробки такої 

сировини майже повністю збережені нативні 

властивості вихідної сировини та одночасно 

витримані критерії екологічної безпеки. Час 

відновлення готового продукту 5-6 хв. З цих 

продуктів можна сформувати сніданок, обід 

та вечерю. Страви представлені у вигляді 

шматочків сухих продуктів та порошків з 

них. При вазі одного пакета 30-60 г 

відповідна калорійність 320-450 ккал. 

Планшет, 

натурні зразки 

 

90х120  

27.  Інститут проблем 

моделювання в 

енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова 

192.  «Розумний» 

лічильник 

Пристрій  належить до засобів автоматики та 

обчислювальної техніки і може бути 

використаний для автоматичного контролю  

ефективності використання енергетичних 

ресурсів шляхом визначення та порівняння з 

проектними втрат енергетичних ресурсів, 

викликаних несправностями та порушеним 

регулюванням обладнання. 

 

Натурний зразок  Розетка  

220 В 

  193.  Інтерактивні За допомогою нових інформаційних, Натурний зразок   

https://ipme.kiev.ua/
https://ipme.kiev.ua/
https://ipme.kiev.ua/
https://ipme.kiev.ua/
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навчальні системи та 

комплекси нового 

покоління 

комунікаційних і аудіовізуальних та 

інтерактивних технологій на базі 

комплексного навчального матеріалу 

навчальна система дає можливість 

студентам здійснювати навчально-наукову 

діяльність, самостійно приймати рішення і 

оцінювати ті чи інші проектно-

конструкторські пропозиції на основі 

обраного комплексу критеріїв. 

28.  Інститут проблем 

машинобудування 

ім. А.М. 

Підгорного НАН 

України 

194.  Магнітна обробка 

водних систем у 

магнітовихорових 

гідродинамічних 

активаторах (мвгда) з 

метою видалення та 

запобігання накипу на 

теплообмінних 

поверхнях 

 

МВГДА призначений для безреагентного 

запобігання й видалення раніше утвореного 

накипу. 

В основу принципу роботи МВГДА 

покладена експериментально встановлена 

зміна фізико-хімічних властивостей рідин, 

оброблених у постійному магнітному полі 

при певних магнітогідродинамічних 

режимах течії. Це приводить до якісної 

зміни кінетики нерівноважних фізико-

хімічних і інших явищ, пов'язаних 

тепломасообмінними процесами в рідинах.  

Мультимедійний 

проектор, 

презентація на ПК 

 

  

  195.  Спосіб безстічної 

водоочистки 

Призначено для отримання із забрудненої 

стічної води такої води, що придатна для 

використання у питних і технічних цілях та 

живлення прямоточних енергетичних котлів. 

Розроблено декілька безстічних способів 

водопідготовки та очищення стічних вод, які 

відрізняються оптимальним поєднанням 

традиційних випарних кристалізаційних і 

принципово нових (мембранних і 

електромембранних, а також 

пірокавітаційних) методів обробки розчинів. 

Мультимедійний 

проектор, 

презентація на ПК 

 

  

  196.  Спосіб та 

устаткування для 

комплексного 

знезараження води 

Призначено для практично повного 

знищення патогенних мікроорганізмів. 

Комплексне (ультрафіолетово-кавітаційне) 

знезараження стічних і оборотних вод, 

здійснюється на устаткуванні нового 

покоління з використанням 

Мультимедійний 

проектор, 

презентація на ПК 
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ультрафіолетового опромінення і 

кавітаційної дії ультразвуку. 

Знезараження води ультразвуком засноване 

на його здатності генерувати у воді процеси 

кавітацій. Кумулятивні ефекти приводять до 

підвищення тиску до десятків тисяч 

атмосфер, з утворенням точкових 

температур в десятки тисяч градусів, що 

приводить до загибелі спорових 

мікроорганізмів, вірусів, грибків, цвілі і 

найпростіших. 

  197.  Антикорозійний 

полімерний захист 

устаткувань 

хімводопідготовки 

ТЕС і ТЕЦ 

Антикорозійний полімерний захист може 

бути використаний при захисті устаткувань 

хімічної водообробки які контактують з 

рідкими і газоподібними середовищами для: 

 продовження експлуатаційного терміну 

служби; 

 захисту металевих поверхонь від 

агресивного впливу кислотних, лужних та 

ін. середовищ; 

 захисту поверхонь від механічного 

впливу; 

 забезпечення декоративного ефекту; 

забезпечення надійного захисту від 

агресивного впливу атмосферних чинників, 

води і водно-сольових розчинів. 

Мультимедійний 

проектор, 

презентація на ПК 

 

  

  198.  Силові 

крупногабаритні 

трансформівні 

конструкції 

 Планшет  90х120  

  199.  Багатофункціональні 

металокерамічні 

резистивні елементи 

 Планшет 90х120  

  200.  Підвищення 

видобутку 

вуглеводнів з 

проблемних 

свердловин за 

Призначена для інтенсифікації видобутку 

вуглеводнів із проблемних нафтових, 

газових і газоконденсатних свердловин, в 

яких, за рахунок кольматації привибійної 

зони пласта, зменшився дебіт 

Планшет 90х120  
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допомогою технології 

комплексного 

водневого термобаро-

хімічного впливу 

  201.  Методи розрахунку та 

проектування 

проточних частин 

парових, газових, 

гідравлічних та інших 

енергетичних 

установок 

Методи розрахунку призначено для 

проектування проточних частин парових, 

газових та гідравлічних енергетичних 

установок за допомогою методів 

аналітичного профілювання та 

математичного моделювання просторових 

в’язких турбулентних течій. 

Планшет 90х120  

29.  Інститут 

електродинаміки  

НАН України 

202.  Маховична система 

для просторового 

орієнтування 

мікросупутника 

Для роботи у складі наносупутників типу 

CubeSat. Розробка призначена для 

використання в міжнародній космічній 

програмі QB-50. 

Натурний зразок 5х5х6 

0,2 

 

  203.  Регульований, 

стабілізований 

магнітоелектричний 

привод з системою 

вимірювання 

координат для роботи 

в умовах відкритого 

космосу  

Розробка призначена для роботи у складі 

системи дослідження атмосфери Землі.  

 

Натурний зразок 12х12х8 

1 

 

  204.  Хірургічна сагітальна 

пилка 

Для проведення операцій на суглобах 

людини. 

Натурний зразок 30х25х10 

2 

 

  205.  Портативна 

мікродвигунна 

бормашина для 

стоматології 

Для проведення терапевтичних процедур та 

зуботехнічних робіт. 

Натурний зразок 25х25х10 

2 

 

  206.  Безконтактний  

електропривод 

торцевого виконання 

з вбудованою 

системою керування  

Призначений для роботи у складі системи 

вимірювання вологості повітря. 

Натурний зразок 7х7х2 

0,3 

 

  207.  Базові імпедансо-

метричні апаратно-

програмні комплекси 

біосенсорних систем   

Розробка призначена для експрес-аналізу 

параметрів біохімічних процесів,  якості 

продуктів харчування, складу різних 

речовин біологічного походження.  Може 

Натурний зразок 12х30х10 

0,8 
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бути використана в медицині, ветеринарії, 

біотехнологіях, харчовій промисловості, для 

екологічного контролю, у лабораторних 

наукових дослідженнях. 

  208.  Перетворювач 

частоти  

Призначений для керування 

загальнопромисловими асинхронними 

двигунами потужністю до 2 кВт. 

Натурний зразок  Перетворю

вач: 

10х15х10, 

1,3 

Двигун: 

20х15, 

2 

 

  209.  Потужні  

двонапрямлені 

перетворювачі  

для відновлюваної 

енергетики  

Призначені для передачі енергії від 

сонячних фотоелектричних батарей до 

зовнішньої електричної мережі. 

Забезпечують практично синусоїдальну 

форму напруги на виході. 

Планшет  120х90  

  210.  Перетворювач   

для відновлюваної 

енергетики 

Діапазон  вхідних напруг 50…300В, 

максимальна вихідна потужність 2,2 кВт 

(220В, 50Гц) як в автономному, так і в 

мережевому режимах. 

Планшет  120х90  

30.  Інститут 

відновлюваної 

енергетики  

НАН України 

211.  Комбінований 

фотоелектричний  

модуль на 

спеціальному 

алюмінієвому профілі 

 

Комбінований фотоелектричний модуль на 

спеціальному алюмінієвому профілі 

призначений для одночасного отримання 

теплової та електричної енергії за рахунок 

використання та перетворення широкого 

діапазону електромагнітного 

випромінювання Сонця. В фототермічному 

модулі на спеціальному алюмінієвому 

профілі застосовано охолодження робочої 

поверхні за рахунок примусової течії 

теплоносія в гідравлічних трактах. 

Номінальна потужність електричної частини 

– 80 Вт при потоці питомої сонячної радіації 

1000 Вт/м2) 

Напруга постійного струму Uxx – 20,4 В 

Величина струму Ікз – 4,0 А 

Номінальна потужність теплової частини – 

до 60 літрів гарячої води (50С) за добу 

Натурний зразок Висота -  

125 см 

ширина – 

60 см 

15 кг 

Додаткова 

площа  

1х1 м 
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Габаритні розміри: 

ширина – 560 мм 

висота – 1240 м 

Вага – до 18 кг  

Площа світлосприймання – 0,6 м2. 

Термін експлуатації – 30 років. 

  212.  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  

  213.  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 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. 

Натурний зразок Довжина 

поля 

батареї, 280 

см,  

ширина 

поля 

батареї 

70 см 

 

  214.  Вітроенергетична 

установка ВЕУ-08 

Вітроустановка ВЕУ-08 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-08 використана 

аеромеханіка система стабілізації частоти 

обертання вітротурбіни, яка дозволяє 

експлуатувати її в широкому діапазоні 

швидкостей вітру. Тихохідний генератор на 

Натурний зразок Висота 180 

см 

ширина 50 

смм 

40 кг 
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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 

1.5кВт стабілізованою синусоїдальною 

напругою 220В/50Гц, а також можливість 

підключення до системи сонячних 

фотоелектричних модулів. 

Номінальна потужність -800 Вт 

діаметр вітротурбіни – 3,1 м 

ствртова швидкість вітру – 2,5 м/с 

стартова швидкість вітру – 8 м/с 

макс. Експлуатаційна швидкість вітру – 50 

м/с 

номінальна частота обертання – 310 об/хв 

метод зупинки – флюгування 

регулювання обертів – зміна шагу 

номінальна напруга генератора – 24 В 

ЕДС генератора – до 60 В 

висота щогли, що рекомендується – 11..17 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  215.  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 

 

25 кг  

  216.  Гібридний вантажо-

пасажирський 

автомобіль 

Вперше в Україні спільно з НТУУ»КПІ» та з 

Інститутом електродинаміки НАН України 

розроблено і реалізовано концепцію створення 

гібридних вантажопасажирських  електромобілів 

(вантажопідйомністю від 1 до 25 тонн) на базі 

серійних автомобілів і автобусів із 

використанням власної силової установки. На 

автомобіль ГАЗ-2752 («Соболь») установлене й 

виготовлене спеціалістами нестандартне 

електрообладнання, яке забезпечує експлуатацію 

машини у гібридному варіанті. 

Натурний зразок  Довжина 4 

м, ширина  

2 м 

 

  217.  Вантажопідйомні Для підняття, маніпуляцій та подальшого Натурний зразок  5 кг  
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магніти 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. 

31.  Інститут газу НАН 

України 

218.  Утилізація 

звалювального газу 

для виробництва 

електричної енергії  

Розроблено та впроваджено на 5 діючих 

об’єктах системи видобування та утилізації 

газу звалищ з виробництвом електроенергії 

на газомоторних установах загальною 

річною електричною потужністю 6 МВт в  

2016 році, що відповідає заміщенню  

заміщено о 8.3 млн.м
3
 природного газу. 

Планшет, 

презентація на ПК  

90х120 см  

  219.  Система опалення 

обертової печі 

біопаливом  

Розроблена та впроваджена система 

опалення потужної обертової печі випалу 

вогнетривкої глини прямим спалюванням 

біопалива. Досягнуто заміщення 70% 

природного газу, що склало більше 10 млн. 

м
3
 на рік. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  220.  Модернізація системи 

опалення обертової 

печі обпалу вапняку  

Розроблена ефективна система опалення 

обертових печей. Впровадження розробки 

забезпечило економію природного газу в 

обсязі 1,1 млн. м
3
 на рік, що складає близько 

10% від річного споживання газу. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  221.  Модернізація котлів 

типу ТВГ та КВГ  

Розроблена система модернізації котлів типу 

ТВГ та КВГ, яка забезпечує підвищення 

ККД котла  до 94,5-96%  та подовження 

терміну експлуатації котла на 15 років. 

Модернізовано 12 котлів, річна економія 

природного газу становить 2 млн.м
3
. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  222.  Система непрямого 

радіаційного нагріву 

промислових печей  

Реалізується за рахунок застосування 

створених в Інституті газу НАН України 

плоско-полум’яних пальників (ППП). 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 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  



 55 

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. 

  223.  Заміна природного 

газу генераторним 

газом на паровому 

котлі  

Розроблено та впроваджено газогенератор 

потужністю 1,8 МВт та комбінований 

пальник для одночасного спалювання 

природного та генераторного газу, 

отриманого в процесі повітряної газифікації 

відходів виробництва паперу. Досягнуто 

заміну природного газу в обсязі 550-600 

тисяч м
3
 на рік. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  224.  Енергозберігаючий 

спосіб обпалу 

вапняку  

 

Розроблено спосіб обпалу карбонату 

кальцію в шахтних печах при виробництві 

вапна та газові швидкісні пальники серії 

ГС8-80. Впровадження нового способу 

обпалу вапняку здійснено на шахтних печах 

продуктивністю 80, 100 та 130 т на добу та 

підтвердило його економічну ефективність, 

що забезпечує економію природного газу 20-

30 %. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  225.  Спільне спалювання 

природного газу та 

біогазу на паровому 

котлі  

Розроблено та впроваджено систему 

спалювання біогазу, отриманого з відходів 

виробництва спирту, та відповідну 

інфраструктуру з подальшим використанням 

на паровому котлі потужністю 15 т/год. 

Досягнуто заміну природного газу біогазом 

в обсязі 440 тисяч м
3
 на рік. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  226.  Піч для плавлення 

нерудних та 

промислових відходів  

 

Призначена для отримання вихідних 

розплавів з різних матеріалів (базальти та 

інші гірські породи, шлаки, золи, шлами та 

ін.)  в виробництві будівельних та 

ізоляційних матеріалів (мінеральна вата, 

кам’яне литво, наповнювач бетону та ін.) 

Продуктивність печі по розплаву 800 

м
3
/год., витрати природного газу 300 м

3
/год., 

температура розплаву 1350 
0
С.  

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  227.  Технологічна лінія Розроблена та впроваджена технологія Планшет, 90х120 см  
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термічного 

знешкодження 

олієвмісних відходів  

утилізації відпрацьованих відходів 

виробництва. Забезпечується зниження 

витрат природного газу на виробництво 

технологічної пари в обсязі 1,6 млн. нм
3
/рік. 

презентація на ПК 

  228.  Технологія та 

обладнання 

виробництва та 

застосування 

терморозширеного 

графіту  

Розроблено технологію та енергоефективне 

обладнання для виробництва 

терморозширеного графіту – ефективного 

поглинача органічних рідин, матеріалу для 

виготовлення ущільнювачів для 

газотранспортної системи, перспективним 

матеріалом для водневої та атомної 

енергетики. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

  229.  Технологія та 

обладнання 

виробництва 

активованого вугілля 

медичного та 

спеціального 

призначення  

Розроблено технологію та обладнання 

виробництва високоякісних малозольних 

наносорбентів на основі вуглецевої 

біосировини для застосування як 

гемосорбенту, ентеросорбенту, створення 

новітніх джерел електричного струму, тощо. 

Планшет, 

презентація на ПК 

90х120 см  

    Відділення ядерної фізики і енергетики    

32.  ДУ «Інститут 

геохімії 

навколишнього 

середовища  

НАН України» 

230.  Лікувальна медична 

установка 

«ГІППОКРАТ» 

Установка призначена для вакуумного 

масажу при проведенні терапевтичних 

процедур шляхом створення розрідженого 

повітря і притиску аплікатора до тіла 

пацієнта з одночасним впливом на зону 

лікування пульсуючим вакуумом. Установку 

рекомендується використовувати при 

проведенні лікувально-профілактичних 

процедур в стаціонарних та амбулаторних 

умовах. 

Натурний зразок 30х28х11 

10 

 

  231.  Дозиметр гамма-

випромінювання 

пошуковий 

мікропроцесорний 

«РИТМ-7» 

 

Прилад дозиметр «РИТМ-7», не зважаючи 

на свої малі габарити і вагу (225г), має 

чутливість 200 (імп. В сек.) / (МкЗв на 

годину), що в 50 ... 100 разів перевищує 

характеристики дозиметрів на лічильниках 

Гейгера-Мюллера. Висока чутливість і 

швидкодія досягнуті за рахунок 

застосування сцинтилятора CsI (Tl) обсягом 

Натурний зразок 12х6,2х2,5 

0,125 
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10см³ і фотодіоду 10х10мм. Мікропрограма 

забезпечує швидке виявлення радіоактивних 

джерел (від часток секунди). При збільшенні 

часу накопичення даних, реалізована 

можливість автоматичного зменшення 

статистичної похибки вимірювань. 

    Відділення хімії    

33.  Інститут фізичної 

хімії 

ім.Л.В.Писаржев-

ського  

НАН України 

232.  Структуровані 

каталізатори 

окислювального 

перетворення метану 

в синтез-газ 

Призначені для процесів парової, 

пароповітряної, вуглекислотної конверсії 

метану в синтез-газ (СО+Н2), для одержання 

водню. Виготовляються у вигляді блоків 

стільникової структури. Розвинена зовнішня 

поверхня, невелика товщина стінки блоку, 

співставна з глибиною працюючого шару, 

дозволяє збільшити продуктивність 

каталізатора, знизити газо динамічний опір 

каталітичного апарату. 

Планшет 

Натурні зразки 

90х120 

10х10 

0,2 

 

  233.  Автономний 

безполум’яний 

каталітичний 

генератор тепла 

 

Безполум’яний генератор тепла на основі 

процесу каталітичного окиснення метану 

або пропан-бутанової суміші призначений 

для опалення різних об'єктів, в тому числі в 

польових умовах. Процес згоряння 

газоподібного палива відбувається без 

утворення шкідливих сполук, таких як 

монооксид вуглецю, оксиди азоту тощо.  

Натурний зразок 15х20 

1,0 

 

  234.  Каталізатори для 

очистки газових 

викидів автономних 

джерел 

електропостачання 

Призначені для знешкодження оксидів азоту 

в викидних газах двигунів дизель-

електричних агрегатів та комплексної 

очистки від монооксиду вуглецю, оксидів 

азоту та органічних сполук у викидах 

двигунів бензинових електростанцій, як 

автономних (резервних) джерел 

електропостачання для медичних, освітніх 

установ тощо. 

Натурний зразок 10х10 

0,2 

 

  235.  Нові органо-

неорганічні 

нанокомпозитні 

катодні матеріали для 

Розроблено нові катодні матеріали для літій- 

та літій-іонних акуму-ляторів різного 

функціонального призначення, зокрема для 

портативної електронної техніки. 

Планшет 

Натурні зразки 

 

90х120 

2х10 

0,2 
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літієвих хімічних 

джерел струму 

 

 

Характеристики: Розрядна ємність на рівні 

250-300 мАгод/г за умов тривалого 

циклування як активної компоненти 

катодних мас літієвих акумуляторів, в тому 

числі з високою густиною струму. 

Перевагами над існуючими аналогами: 

більш високі питома ємність (на 25–70%) та 

стійкість до деградації (здатність 

витримувати високо струмові 

навантаження), покращені швидкісні 

характери-стики, простота технологій 

одержання та менша вартість. 

  236.  Магнітні 

люмінесцентні 

композиції для 

неруйнівної 

дефектоскопії 

Призначені для визначення дефектів в 

стальних або залізних виробах. Переваги 

методу магнітної дефектоскопії полягають у 

можливості контролю наявності дефектів 

без руйну-вання деталі, без демонтажу 

деталі, в багатьох випадках – без зупинення 

роботи установки або пристрою.  

Натурний зразок 5х10 

0,3 

 

  237.  Набір для кольорової 

дефектоскопії 

 

Призначений для виявлення поверхневих 

дефектів з шириною розкриття від 1 до 10 

мкм в металевих конструкціях різного 

призначення (деталі літаків тощо). Барвник, 

що входить до її складу, який синтезують з 

лікарської сиро-вини, відноситься до 

безпечних речовин (IV клас токсин-ності). 

Водна технологія проведення контролю 

дозволяє не використовувати пожежне-

безпечні органічні розчинники для 

видалення пенетранта з контрольованої 

поверхні. 

Натурний зразок 5х10 

0,3 

 

  238.  Антіпирен «Фенікс» „Фенікс” – український антипірен, що 

обмежує поширення полум’я і затримує його 

на деякий проміжок часу тому що містить 

сповільнювачі горіння (фосфати амонію, 

бору, хлорид амонію), синергісти (речовини, 

що підсилюють дію основного 

сповільнювача) і стабілізатори, що 

Натурний зразок 50х20  
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обмежують витрату сповільнювача. 

  239.  Індикаторний 

проявник витоків 

несиметричного 

диметил-гідразину 

(гептилу) 

Проявник дозволяє швидко і надійно 

реєструвати витокинесиметричного 

диметилгідразину 

Планшет 

Натурний зразок 

90х120 

5х10 

0,3 

 

34.  Інститут загальної 

та неорганічної 

хімії ім. 

В.І.Вернадського 

НАН України 

240.  Новий метод 

переробки 

вітчизняної 

цирконієвої сировини 

 

Запропоновано новий гідротермальний 

метод розкладу цирконієвої сировини, що 

дозволяє з продуктів розкладу отримувати 

металічний цирконій, фторцирконатне скло, 

з широким діапазоном пропускання в ІЧ-

області, та складні оксиди цирконію, 

придатні до використання в якості 

каталізаторів. На відміну від існуючих 

методів розроблений забезпечує скорочення 

питомих витрат енергії у 40-80 та реагентів у 

2-12 разів. 

Планшет 100х100  

35.  Інститут хімії 

високомолекулярн

их сполук 

НАН України 

241.  Клей медичний 

 

Полімерна композиція для використання в 

щелепно-лицьовій, пластичній, 

реконструктивній хірургії, ортопедії, 

онкології, аллопластиці. 

Планшет 

Упаковка 

10х10 

0,05 

 

  242.  Клей для фармації 

 

Забезпечує утримання дисперсних часток на 

еластичних підкладках. Є 

однокомпонентним, пожежобезпечним і 

екологічно чистим. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

  243.  Новий ін’єкційний 

високоеластичний 

гелевий імплантат 

Розроблено та впроваджено в медичну 

практику «Гель гідрофільний 

поліакриламідний «Рінапласт» для 

використання в пластичній, естетичній, 

реконструктивно-відновлювальній хірургії. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

  244.  Матеріал для 

плівкових пов’язок 

Для закриття гранулюючих, чистих 

поверхневих та післяопераційних ран, 

включаючи донорську рану та  трофічні 

виразки 

Натурний зразок 15х15 

0,1 

 

  245.  Нові кісткові 

імплантати 

 

Розроблено технологією отримання нових 

кісткових імплантатів для використання в 

щелепно-лицьовій хірургії, ортопедії та 

травматології для фіксації кісткових 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 



 60 

уламків. 

  246.  Фторовмісні 

тромборезистентні 

поліуретани як 

покриття 

внутрішньосудинних 

стентів 

Лікування патології серцево-судинної 

системи. 

Планшет 

Натурний зразок 

15х15 

0,1 

 

  247.  Нові штучні 

кришталики 

Матеріал для виготовлення гідрофобних 

гнучких інтраокулярних лінз призначених 

для імплантації. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

 

  248.  Біосумісні полімерні 

матеріали та 

нанокомпозити для 

застосування в 

реконструктивній 

медицині 

Наноматеріали для біомедичних призначень 

на основі багатокомпонентних полімерних 

систем, що мають нанодоменну структуру та 

містять спеціальні нанонаповнювачі. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

 

  249.  Поліуретанові 

матеріали  

медичного 

призначення  

з бактерицидними 

властивостями 

Застосовуються як дренажі, катетери, 

захисні матеріали. 

  

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

 

  250.  Безрозчинне 

полімерне зв’язуюче 

для термостійких 

вуглепластиків  

Розробка нового полімерного в’яжучого і 

безрозчинної технології виготовлення 

непористих вуглепластиків на його основі з 

підвищеними термічними характеристиками 

для потреб авіаційної галузі. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

  251.  Розробка вітчизняних 

поліуретанових 

герметиків для 

будівельної індустрії 

Герметики холодного тверднення 

вітчизняного виробництва на основі 

поліуретанових зв’язуючих, 

високоефективні в процесі експлуатації та 

технологічні при нанесенні. 

Використовуються у будівельній індустрії 

при зведенні та ремонті житлових та 

промислових споруд.  

Планшет 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 
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  252.  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 10х10 

0,05 

 

  253.  Фотоактивні порошки 

діоксиду титану  

 

Розроблено технологію отримання 

високодисперсного ТіО2 з високою 

фотоактивністю. Отримано: однореакторний 

метод, малостадійність, легкість контролю 

процесу, спрощений метод очищення 

продукту. Виготовлення фотоактивних 

самоочисних покриттів, фотокаталітичні 

пристрої побутового очищення повітря і 

води, промислові фотокаталітичні очисні 

системи. 

Планшет 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

  254.  Поліуретанове 

функціональне 

покриття для захисту 

різного типу 

поверхонь від дії 

агресивних факторів 

довкілля 

Покриття на основі модифікованих 

поліуретанових композицій 

характеризуються високими 

експлуатаційними властивостями, високою 

міцністю та зносостійкістю. Зменшує 

стирання бетону в 4-5 разів, підвищують 

стійкість до руйнування бетону від 

знакозмінних температур, що значно 

збільшує тривалість експлуатації.  

Планшет 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

  255.  Розробка рецептур і 

технології модифікації 

асфальтобетону 

відходами полімерів 

для підвищення його 

термо- і 

морозостійкості 

Ефективний спосіб модифікації бітумів 

пластиковими і каучуковими відходами, які 

щороку накопичуються в різних галузях 

людської діяльності. Пластики поліпшують 

високотемпературні властивості бітуму, а 

каучуки, зокрема подрібнена шинна гума 

(ПШГ), покращують низькотемпературні 

властивості бітумних композицій. 

Планшет 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

 

  256.  Розробка 

модифікованих 

лакофарбових 

матеріалів 

прискореного 

повітряного сушіння 

Модифіковані однокомпонентні алкідні та 

меламіноалкідні емалі з високими 

декоративними та експлуатаційними 

показниками на основі вітчизняної 

сировини, що тверднуть на повітрі за 

температури 20- 25 
0
С і дають змогу знизити 

Планшет 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 
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для захисних 

антикорозійних 

покриттів і 

ресурсозберігаюча 

технологія їх 

використання 

енерговитрати, собівартість виробництва, 

покращити якість і довговічність 

експлуатації покриттів металевих 

конструкцій різного призначення. 

Модифіковані лакофарбові матеріали мають 

кращі показники за промислові алкідні 

аналоги. 

  257.  Технологія 

неруйнівного і 

бездемонтажного 

відновлення 

Технологія неруйнівного і бездемонтажного 

відновлення (санації) міцності, 

функціонального призначення та 

естетичності гранітного оздоблення 

будівель, дорожньо-транспортних 

поверхонь, сходин сходів, парапетів и т.п. 

конструкційних елементів, а також 

проведення профілактичних заходів з метою 

забезпечення довговічності гранітного 

оздоблення по всьому об’єкту.  

Планшет,  

натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

  258.  Застосування 

фотополімеризацій-

них матеріалів в 

поліграфічних 

технологіях 

 

Фотополімерний адгезивний матеріал з 

відповідними до умов експлуатації 

властивостями, який може 

використовуватись в різних галузях 

промисловості (поліграфічна, пакувальна, 

радіоелектронна, приладобудівна). За 

допомогою нового полімерного матеріалу 

удосконалено технологічний процес 

холодного тиснення фольгою, усунено 

недоліки у використанні адгезивів, у тому 

числі імпортних: зменшено собівартість, 

енерговитрати, покращено якість виробів, 

розширено сфери застосування друкованої 

та пакувальної продукції.  

Планшет,  

натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

 

  259.  Оптично-прозорий 

фотоотверджуваний 

клей 

Клей отверджується з високою швидкістю 

без розчинника під дією УФ-

випромінювання на опромінюваних ділянках 

поверхні склеювання. Однопакувальний, з 

тривалим терміном зберігання. Композиція 

може використовуватись як екологічно 

чистий адгезив або покриття для виробів 

Натурний зразок 10х10 

0,05 
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фотоелектроніки. 

  260.  Фотополімерні клеї Розроблено фотополімерні клеї та 

технологію склеювання силікатного та 

органічного скла, їх приклеювання до 

металів, кераміки, бетону, деревини, 

пластиків та інших матеріалів. Можуть 

застосовуватисяь у машинобудуванні, 

приладобудуванні, виготовленні меблів і 

торгівельного обладнання. Клеї за своїми 

властивостями не поступаються зарубіжним 

аналогам, але у 1,5-2 рази дешевші. 

Планшет 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

  261.  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 

Натурний зразок 

10х10 

0,05 

 

  262.  Нові захисні 

оптично–прозорі 

покриття для виробів 

фотоенергетики та 

оптоелектроніки 

Покриття характеризуються високою 

прозорістю, механічною міцністю, стійкістю 

до впливу ультрафіолетового 

випромінювання і радіації. Застосовуються у 

виробах фотоенергетики та оптоелектроніки, 

призводять до підвищення 

енергоефективності та зниження 

собівартості фотоелектричних 

перетворювачів (ФЕП) сонячної енергії й 

оптоелектронних виробів і більш, ніж в 2 

рази збільшують термін їх експлуатації та 

техніко–економічні показники. Широкий 

діапазон експлуатації  

(-190-200
0
С) 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

 

  263.  Антифрикційні 

термостійкі покриття 

 

Покриття мають високу адгезію до 

поверхні чорних та кольорових металів. 

Покриття стійкі до дії органічних 

розчинників і мастил нафтового 

походження і використовуються в парах 

тертя. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 
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  264.  Масляні та водні 

абразивні пасти на 

полімерній основі  

Пасти призначені для обробки поверхні 

металу із легованих та вуглецевих сталей і 

забезпечують високу продукційність та 

якість поверхні, є екологічно безпечними у 

порівнянні з іншими аналогами. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

 

  265.  Технологічна 

композиція для 

механохімічної 

обробки МХО 

поверхні металу 

Розроблена для використання в 

машинобудуванні і випробувана при 

виробництві гільз циліндрів двигунів 

внутрішнього згорання. Забезпечує   

створення   покриття,   ефективного   для   

припрацювання контактуючих поверхонь і 

зниження коефіцієнту тертя. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

  266.  Мастила на основі 

відпрацьованих 

рідких і 

плівкоутворюючих 

відходів 

Основою мастила є рідкі відпрацьовані 

машинні масла та плівки поліолефінів. 

Можуть бути використані при всіх видах 

деформаційної обробки чорних і кольорових 

металів, як антиадгезиви при формуванні 

будівельних конструкційних матеріалів. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

  267.  Олігомервмісна 

гартувальна олива 

Розроблена для гартування поверхні металу. 

За екологічними та техніко-економічними 

показниками: стабільність фізико-хімічних 

параметрів, відповідність структури 

загартованих деталей та чистоти їх поверхні, 

охороні навколишнього середовища. 

Відповідає світовому рівню. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

  268.  Олігомерні 

комплексоутворювачі 

для очистки стічних 

вод 

Катіоно- і аніоноактивні олігомерні 

комплексоутворювачі для очистки стічних 

вод від іонів полівалентних металів та 

рідких радіоактивних відходів методом 

комплексоутворення та ультрафільтрації. 

Ступінь затримання заліза, міді, нікелю, 

кадмію, урану та трансуранових елементів – 

99 %. Розроблено спільно з Інститутом 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 

України. 

Натурний зразок 10х10 

0,05 

 

36.  Інститут фізико-

органічної хімії та 

вуглехімії ім. Л.М. 

269.  Виділення  

індивідуальних 

антрацену і 

Розроблено принципово новий спосіб 

виділення антрацену і карбазолу високого 

ступеню чистоти (98 та 99% відповідно) з 

Планшет  

ноутбук 
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Литвиненка НАН 

України 

карбазолу  кам’яновугільної смоли.  Відносно проста 

технологія, низька енергоємність, високий 

вихід продуктів. У сучасних технологіях 

карбазол та антрацен використовуються для 

створення трьохвимірної оптичної пам’яті, 

виробництва сполук, стійких до радіації.  

  270.  Органомодифікова-на 

наноглина (ОММТ) 

Розроблено технологію отримання ОММТ -  

економічну, екологічно витриману, яка 

потребує нескладного технологічного 

оформлення. Рекомендується для 

застосування в якості домішки до 

лакофарбових матеріалів протипожежного 

призначення. Антипірен, модифікатор, 

антисептик.  

Планшет  

ноутбук 

  

  271.  Летрозол  

 

Розроблено технологію виробництва 

субстанції генеричного препарату, що 

знижує ризик рецидивів раку молочної 

залози. Випуск препарату в Україні 

сприятиме імпортозаміщенню і дозволить 

значно зменшити ціну на засіб. 

Планшет  

ноутбук  

  

  272.  Біфазол Розроблено протигрибковий препарат, 

ефективний при лікуванні дерматофітів, 

дріжджових та поліморфних грибів, мікозів з 

вторинною інфекцією (мікози стоп, нігтів, 

себорейні дерматити, себопсоріаз, сумішні 

грибкові інфекції), а також дієвий проти  

стафілококів та стрептококів. Має широкий 

спектр дії; низький рівень токсичності (LD50 

5.4 г/кг на щурах, > 5.0 г/кг на мишах). 

Планшет  

ноутбук  

  

  273.  Біфазолат Cтворено протигрибковий препарат нового 

покоління, який з успіхом пройшов 

випробування на тваринах і добровольцях та 

продемонстрував високу ефективність при 

лікуванні грибкових захворювань шкіри, у 

тому числі кандидомікозів.  

Технологія одержання БІФАЗОЛАТу майже 

у всіх відношеннях аналогічна технології 

синтезу БІФАЗОЛу, але коротша на одну 

Планшет  

ноутбук  
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стадію. Можна передбачити, що новий 

препарат буде значно дешевшим, ніж 

БІФАЗОЛ. 

  274.  Біомінералізація - 

кількісний критерій 

здоров'я та патології  
 

Розроблена високоефективна методика 

доопераційного, диференційованого 

визначення хімічного складу каменів у 

нирках, жовчному міхурі й жовчних 

протоках. Доклінічні дослідження проведені 

в Інституті урології НАМН України. Не має 

світових аналогів, забезпечує запобіганню 

ризику повторного утворення конкрементів. 

Планшет  

ноутбук 

 

  

  275.  Високоефективні  

каталізатори DIP-2 - 

для знешкодження 

галогенароматичних 

відходів виробництва 

 

Розроблено каталізатор, який в малих 

кількостях (0,003-0,005 моль %) дозволяє 

забезпечувати  детоксикацію пестицидів та 

фармацевтичних препаратів, що вийшли з 

використання, в тому числі стійкі органічні 

забруднювачі (СОЗ), такі як 

гексахлорбензол, діоксини 

(поліхлордибензодіоксини), 

поліхлорбіфеніли, «фурани» 

(поліхлордибензофурани), ДДТ та ін. 

Переваги: ефективне знешкодження СОЗ та 

їх аналогів. 

Планшет  

ноутбук 

 

  

  276.  Високоефективний   

каталізатор 

відновлення кратних 

зв’язків (BBC-1) 

 

Розроблено каталізатор, який  дозволяє при 

малих кількостях (0,005-0,01 моль %) 

забезпечувати  відновлення ароматичних та 

аліфатичних похідних кетонів, альдегідів, 

олефінів та ароматичних похідних імінів. 

Особливо корисним каталізатор може бути в 

тонкому органічному синтезі, 

хімікофармацевтичному виробництві ліків 

(біфоназол, циннаризин тощо).  

Планшет  

ноутбук  

  

  277.  Бурштин України – 

ідентифікація та 

біологічна дія  

 

Розроблено доказовий спосіб ідентифікації 

бурштину на основі методу інфрачервоної 

спектроскопії.  Започатковані дослідження 

біологічної активності складових 

українського бурштину.  

Планшет  

ноутбук  

  

  278.  Фітомеланін Розроблений метод виділення чорного Планшет    
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пігменту - рослинного меланіну - шляхом 

швидкісної лужної екстракції 

ферментизованого лушпиння соняшнику. 

Характерними рисами пігменту є його 

потужні фото- та радіопротекторні 

властивості, сполучені із здатністю до 

комплексоутворення з іонами металів. Це 

дозволяє використовувати його в якості 

компоненту фармакологічних, дієтичних та 

косметологічних засобів. 

ноутбук  

  279.  Госипол Отримано сполуки на основі поліфенолу 

природного походження – госиполу, що є 

ефективними антиоксидантами і 

потенційними об’єктами для біологічного 

дослідження і використання в якості ліків. 

Лікарські засоби на основі цього класу 

сполук виявляють противірусну, 

протигрибкову, протималярійну, 

гепатопротекторну дію та використовуються 

як імунодепресанти. 

Планшет  

ноутбук  

  

  280.  Сучасні  «Зелені» 

нанотехнології 

підвищення пожежної 

безпеки будівельних 

конструкцій 

 

Отримано нанокомпозити на основі 

монтморилоніту Дашуковського родовища. 

Розроблено рецептури нових 

інтумесцентних покриттів із підвищеною 

ефективністю. Розроблено та впроваджено 

нові вогнезахисні матеріали для підвищення 

пожежної безпеки будівельних конструкцій у 

відповідності до стандартів ЄС. Розроблено 

державні стандарти України у галузі 

металобудівництва і пожежної безпеки. 

Проведено роботу з адаптації Єврокодів в 

галузі пожежної безпеки в Україні.  

Планшет  

ноутбук  

  

  281.  Знешкодження 

стійких органічних 

забруднювачів 

Розроблено високоефективні 

карбенокомплексні  каталізатори, які в 10-17 

разів перевищують ефективність відомих 

карбенових каталізаторів.  Може мати 

значення у вирішенні світової проблеми 

знешкодження стійких органічних 

Планшет  

ноутбук  
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забруднювачів типу гексахлорбензену, ДДТ, 

діоксинів, поліхлорбіфенілів, 

галогенароматичних відходів виробництва. 

  282.  Спосіб одержання  

2,5-диформілфурану 

Розробка дешевої, простої та екологічно 

безпечної технології цінного для хімічної 

промисловості реактиву 2,5-

диформілфурану дозволить замінити дорогі, 

малодоступні та екологічно небезпечні 

мономери нафтохімічного походження.  

Розробку захищено Патентом  України. 

Планшет  

ноутбук  

  

37.  Інститут хімії 

поверхні  

ім. О.О.Чуйка  

НАН України 

283.  Комбіновані 

лікувально-

профілактичні засоби 

серії «Фітосил»  

Фітосил (ТУ У 10.8 – 03291669 – 018:2014, 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи №05.03.02-

06/116444 від 19.12.2013 МОЗ України), 

представлений серією дієтичних добавок 

марок А, Г, Д, К, Л, П, Р, що можуть 

вживатися в раціонах дієтичного харчування 

для підтримки нормальних та відновлення 

порушених функцій організму, які 

виникають в результаті інтоксикації різного 

ґенезу. Препарат створено на основі 

ентеросорбенту Силікс, розробка ІХП 

ім. О.О. Чуйка НАН України та зборів 

лікарських рослин України спрямованої 

терапевтичної дії. 

Натурні зразки, 

інформаційний 

листок 

3,5х9,2 

3х9 

0,5 

 

  284.  Дієтична добавка 

«Бальзасил» 

Бальзасил  ((ТУ У 15.8 – 03291669 – 016:2011, 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи №05.03.02-

06/96298 від 30.09.2011 МОЗ України)  

детоксикант широкого спектру дії з 

антиоксидантною активністю. Препарат 

створено на основі ентеросорбенту Силікс та 

суміші речовин з екстракту (бальзаму) 17 

лікарських рослин Прикарпаття. 

Може вживатися в раціонах дієтичного 

харчування для підтримки нормальних та 

відновлення порушених функцій організму, 

які спричинені інтоксикацією різного ґенезу, 

Натурні зразки, 

інформаційний 

листок 

3х9 

0.2  
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включаючи харчові, алкогольні та 

наркотичні отруєння, а також при 

неврологічних та вегето-судинних розладах. 

  285.  «Целісорб» 

функціональний 

харчовий продуктів 

на основі 

лігноцеллюлозних 

сорбентів з рослинної 

сировини  

Целісорб (ТУ У 15.8-03291669-014:2010., 

Висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи №05.03.02-

04/77069 від 15.10.2010 МОЗ України) - 

добавка для харчування населення, що 

виводить з організму ендо- та екзотоксини і 

є додатковим джерелом харчових волокон, 

що мають антиоксидантну та 

гепатопротекторну дію. 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

8х12 

0,002 

 

 

  286.  Ентеросорбент 

«Полісорб plus» 

Індивідуальний лікувальний засіб сорбційної 

дії для профілактики та лікування 

шлункових отруєнь, токсико-інфекцій, 

шлункових інфекцій, включаючи холеру, 

сальмонельоз, дизентерію. Важлива 

особливість – швидке досягнення 

терапевтичного ефекту. 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х20 

0,3  

 

  287.  Бактерицидний 

матеріал для надання 

першої долікарської 

допомоги при ранах 

та опіках  

Тканина (бавовна, мадаполам), на яку 

нанесено нанорозмірні частинки срібла або 

срібла з міддю, може використовуватися для 

одноразових бактерицидних ранових 

пов'язок та в індивідуальних перев’язочних 

пакетах, а також як бактерицидний текстиль 

багаторазового застосування у шпиталях та 

лікарнях. Знищує широкий спектр грам-

позитивних і грам-негативних бактерій без 

вироблення у  них резистентності. 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

15,3х29 

0,02 

 

  288.  Нанокомпозиція 

ПАТЕЛЕН 

(PATHELEN®) 

для лікування ран 

ПАТЕЛЕН (Європейський патент 

PCT/EP2014/073698)  аплікаційний сорбент 

з антимікробною дією. Препарат добре 

зарекомендував себе при лікуванні гнійних 

ран різної етіології (абсцеси, карбункули, 

флегмони, панарицій, трофічні виразки, 

опіки ІІ-ІІІА-ІІІБ ступеня, «діабетична 

стопа» тощо). 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

3х9 

0,2 

 

  289.  Гель-сорбент – Гель-сорбент (ТУ У 10.8-32062796-016:2016) Натурний зразок, 4х18  
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харчовий продукт для 

спеціальних 

медичних цілей  

на основі термообробле-ного 

високодисперсного кремнезем-му та 

спеціально підготовленої питної води. 

Використовуються для створення у 

шлунково-кишковому тракті умов, 

несприятливих для життєдіяльності 

патогенних мікроорганізмів, при 

захворюванні ендокринної системи, для 

підсилення імунної відповіді.  

інформаційний 

листок 

0,300 

  290.  Магнітна рідина  

 

Магнітна рідина  (ТТР "Тимчасовий 

технологічний регламент на виробництво 

магнітної рідини 03291669.017:2014») для 

спрямованої доставки лікарських препаратів. 

Створено на основі  колоїдних систем 

модифікованого магнетиту.  

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

50х50 

0,5 

 

 

  291.  Нанорозмірний 

кремнеземний 

наповнювач  

«Денсил» 

 

Денсил (ТТР 03291669.007 – 2011 ТУ У 24.1 

– 03291669 – 015:2011 Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи 

№05.03.02-07/68521 від 25.06.2011 МОЗ 

України) – матеріал, характеризується 

низькою водо-поглинальною активністю, як 

порівняти з препаратом Силікс, але зберігає 

свої високі сорбційні властивості щодо 

токсинів білкової природи. Дослідження 

показали його високу ефективність як 

аплікаційного сорбенту для лікування 

гнійних ран на першій та другій стадіях 

раневого процесу. 

Галузь застосування – виробництво 

високонаповнених полімерів, в тому числі 

медичного призначення (стоматологія та 

фармація). 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

10х20 

0,3 

 

  292.  Сорбенти 

лігноцеллюлозні 

Сорбенти (ТУ У 15.8 – 03291669- 008: 2008. 

№02568182/034335/01 від 10.06.2014) , 

вихідною сировиною для яких є відходи 

переробки круп, фруктів та овочів. 

Використовуються для подальшого 

виробництва харчових добавок. 

Інформаційний 

листок 

30х21  
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  293.  Кремнезем 

високодисперсний 

ущільнений 

«Гідросил» 

Гідросил (ТТР 03291669.015-2016, ТУ У 

20.1-03291669- 015:2016, Висновок 

державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи № 602.123-20-2/849 від 

02.11.2016 р.) – матеріал характеризується 

значно вищою насипною густиною, як 

порівняти з високодисперсним діоксидом 

кремнію, не втрачає адсорбційну ємність по 

білку. Дослідження показали його вищу 

ефективність при утворенні композитних 

систем з рослинною сировиною. Це дає 

можливість створення лікарських рослинних 

препаратів пролонгованої дії з підвищеною 

біодоступністю активних речовин. 

Галузь застосування – впроваджується у 

різні галузі як субстанція для одержання 

готового продукту, в тому числі медичного 

призначення (стоматологія, косметологія, 

фармація), а також у складі рецептури 

харчових продуктів. 

Натурний зразок, 

інформаційний 

листок 

15х16 

0,4 

 

  294.  Ентеросорбент 

«Лімфосіліка» 

Ентеросорбент на основі високодисперсного 

кремнію діоксиду – 70% та рослинної 

сировини: Hibiscus sabdariffa (гібіскус), 

Taraxacum officinale (кульбаба звичайна), 

Callúna vulgáris (вереск), Calendula 

officinalis (нагідки), Trifolium pratense 

(конюшина лугова),  Echinácea purpúrea 

(ехінацея), Elytrígia répens (пирій повзучий). 

Використовується при порушенні процесів 

обміну (ожиріння); для зменшення апетиту; 

очищення лімфатичної системи; інтоксикації 

організму різної етіології (екзо- та ендогенні 

інтоксикації), включаючи харчові та 

алкогольні отруєння легкої та середньої 

тяжкості; послаблення імунітету; в якості 

допоміжного або профілактичного засобу 

при гострих і хронічних захворюваннях. 

Натурний зразок 4х18 

0,03 

 

  295.  Високодисперсний Сорбент неорганічної природи. Виводить з Натурний зразок 6х6  
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порошок  Полісорб, 

Силікс 

організму людини ендо- та екзотоксини, 

шкідливі мікроорганізми, віруси. 

Використовується як субстанція для 

приготування  водної суспензії, медичних 

препаратів , харчових продуктів тощо. 

0,2 л 

 

  296.  Вуглецеві нанотрубки   Використовуються як наповнювачі для 

високої міцності бетону та автомобільних 

шин 

Натурний зразок 0,01  

  297.  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, 

етикетка 

50х50 

0,5 

 

 

  298.  Нетоксичне, термо-, 

водостійке 

антикорозійне 

мастило «Силар» 

 

 

Мастило «Силар» застосовується у 

машинобудуванні; авіаційній, 

суднобудівній, харчовій, хімічній, 

фармацевтичній промисловості, у торгівлі. 

Особливо ефективне використання в 

обладнанні, яке контактує з харчовими 

продуктами та медичними препаратами. 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х10 

0,1 

Вітрина 

 

 

  299.  Вафельні структури з 

армованих композитів 

         

Нова силова структура вафельної будови для 

армованих композитів 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х20 

0,3 

Скляна 

вітрина 

 

  300.  Високоміцні 

текстоліти, тришарові 

гофровані та вафельні 

панелі з армованих 

композитних 

матеріалів   

Матеріали з армованих композитів на основі 

полімерних в’яжучих, модифікованих 

наночастинками. 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х20 

0,3 

Скляна 

вітрина 

 

 

  301.  Діелектричні ферми і 

стрижні з армованих 

композитних 

матеріалів  

Матеріали з армованих композитів на основі 

полімерних в’яжучих, модифікованих 

наночастинками. 

Натурний зразок, 

етикетка 

10х20 

0,3 

Скляна 

вітрина 

 

 

  302.  Композиція для 

захисту поверхні 

будівельних 

Призначена для обробки поверхні 

традиційних будівельних матеріалів (цегли, 

бетону, цементної стяжки, дерева, мармуру, 

Натурний зразок, 

етикетка 

20х40  
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матеріалів і 

конструкцій   

граніту та ін.) з метою надання їм 

гідрофобних властивостей. 

  303.  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, 

етикетка 

10х20 

0,1 

 

 

 

  304.  Препарат «Екостим» 

для передпосівної 

обробки насіння  

Призначений для передпосівної обробки 

насіння сільськогосподарських культур. 

Препаратом можна обробляти насіння 

зернових, технічних, овочевих культур, а 

також насіння квітів.  

Натурний зразок, 

етикетка 

10х10 

0,01 

 

38.  Інститут 

біоорганічної хімії 

та нафтохімії  

НАН України 

305.  Технологія 

комплексної 

переробки токсичного 

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 м
3
 

фільтрату щодобово 

Планшет, 

буклети, 

натурні зразки 

0,2  

  306.  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 0,1  

  307.  Спосіб 

кондиціювання осадів 

з допомогою 

елементів технології 

Geo Tube 

Розроблена технологія з використанням 

елементів технології Geo Tube, яка працює 

за принципом „осад зовні контейнера - 

відфільтрована вода всередину контейнера”. 

Планшет, буклети 0,2  

  308.  Переробка 

органовмісних 

відходів у цінні 

речовини та 

матеріали 

Розробка передбачає одночасне одержання 

кількох високоліквідних продуктів та 

матеріалів (технічної та мікрокристалічної 

целюлози, високочистого SiO2, SiC та Si3N4) 

з рослинних відходів 

Буклети, зразки 0,2  

  309.  Біодизельне паливо 

на основі 

біовідновлювальної 

Розроблено технологію одержання 

біодизельного палива, яка грунтується на 

реакції переетерифікації ріпакової олії 

Буклети, зразки 0,5  
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сировини етанолом, тобто на використанні повністю 

біовідновлювальної в Україні сировини 

  310.  Технологія 

виробництва 

антимікотика 

Теобону-

дитіомікоциду 

МОЗ України зареєстровано субстанцію 

Теобону-дитіомікоциду та дві готові 

лікарські форми на основі (мазь та порошок 

для приготування розчину). Розроблено 

аналітичну нормативну документацію, 

технологічні регламенти на виробництво 

субстанції та готових лікарських форм 

Теобону-дитіомікоциду. Освоєно 

промислове виробництво мазі Теобону-

дитіоміко-циду, виготовлено і спря-мовано 

до аптек понад 70 тис. туб препарату. 

Буклети, зразки 0,1  

  311.  Олеохімічні 

мастильні матеріали 

Розроблені екобезпечні мастильні матеріали 

та поліфункціональні поверхнево-активні 

присадки до мастильних матеріалів: 

- мастило залізничне ЖРО для вузлів тертя з 

підшипниками кочення локомотивів, дизель-

поїздів та мотор-вагонного рухомого складу 

підприємств залізничного транспорту; 

- антифрикційне мастило для вузлів тертя 

промислового обладнання, високоефективне 

у вологих і агресивних середовищах за 

високих температур і навантажень для 

обладнання підприємств цегляної, скляної, 

керамічної та цементної промисловостей; 

-антифрикційне мастило для металургійного 

обладнання; 

- активний поліфункціональний додаток 

“Фосфолідін” до антифрикційних мастил 

для змащування підшипників кочення або 

ковзання, моторних олив, мастильно-

холодильних рідин, а також інших вузлів 

тертя промислового обладнання, що 

експлуатуються в умовах високих 

температур, навантажень та агресивних 

середовищ; 

- поліфункціональний додаток “Етерол-

Планшет, буклети, 

зразки 

0,5  
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nS”до трансмісійних та індустріальних олив, 

пластичних мастил і мастильно-

холодильних рідин для поліпшення їх 

трибологічних і антиокиснювальних 

властивостей. 

  312.  Комплект матеріалів 

для ремонту 

ушкоджень ізоляції на 

трубах з бітумно-

мастиковим і 

заводським 

поліетиленовим 

покриттям 

Комплект ремонтних матеріалів для ремонту 

наскрізних і поверхневих ушкоджень 

ізоляційного покриття трубопроводів. 

Включає праймер, адгезійний заповнювач та 

двошарову поліетиленову стрічку. 

Термореактивний праймер використовується 

для посилення антикорозійного захисту 

труб, а також як модифікатор поверхні 

труби із залишками старого покриття при 

переізоляції діючого трубопроводу бітумно-

полімерними покриттями. 

Планшет, буклети 0,2  

39.  Інститут сорбції та 

проблем 

ендоекології НАН 

України 

313.  Гемосорбент 

«Карбон» 

Біосумісний вуглецевий сорбент медичного 

призначення. Випускається як гемосорбент 

для заповнення колонок для очищення крові 

поза організмом, а також як ентеросорбент 

для перорального застосування. Має 

надзвичайно розвинену порувату структуру 

та високу міцність гранул, що виключає 

потрапляння вуглецевих мікрочастинок в 

кров’яне русло.  Стерильний, апірогенний, 

не токсичний.  

Натурний зразок, 

комп’ютерна 

презентація, 

плакат, графічна 

реклама 

5х10 

0,5 

90х120 

 

 

  314.  Суперконденсатори 

високої питомої 

потужності 2,7 В і 

ємністю  до 3000 Ф) 

 

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.  

Також можуть використовуватися в 

медичних електропристроях і бездротових 

пристроях для контролю стану пацієнта, в 

електричних машинах швидкої допомоги 

Натурний зразок, 

комп’ютерна 

презентація, 

плакат, графічна 

реклама 

30х45 

 25 

90х120 
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  315.  Біосорбент для 

очищення від 

нафтопродуктів 

«БАРС» 

Ефективний вуглецевий біосорбент  

деструктивної дії  для  очищення води та 

ґрунту від нафти та нафтопродуктів, що 

зроблений на основі адсорбційного 

матеріалу з іммобілізованими 

мікроорганізмами-деструкторами вугле-

воднів. Здатний локалізувати та руйнувати 

проливи нафтопродуктів в воді та грунті. 

Натурні зразки, 

компьютерна 

презентація, 

плакати, графічна 

реклама 

10х10 

0,5 

90х120 

 

  316.  Біосорбційний 

детоксикант ґрунту 

«Агродетокс» 

Створено біосорбційний препарат 

«Агродетокс» на основі композиції 

сорбційного матеріалу рослинного 

походження та природної асоціації 

мікроорганізмів для очищення ґрунтів від 

пестицидів різного типу, очищення вод 

меліоративних систем, усунення 

накопичення агрохімічних забруднювачів 

ґрунту. Проведено дослідно-промислові  

випробування біосорбційної технології на 

полях АПК УкраЇни. 

Натурні зразки, 

компьютерна 

презентація, 

плакати, графічна 

реклама 

10х10 

0,5 

90х120 

 

    Відділення біохімії,  

 фізіології і молекулярної біології         

   

40.  Інститут біохімії 

ім.О.В.Палладіна 

НАН України 

317.  Імунодіагностика 

системи гемостазу 

Комбінований імуноферментний метод для 

кількісного визначення фібриногену, 

розчинного фібрину та D-димеру в плазмі 

крові людини на основі використання власно 

одержаних специфічних моноклональних 

антитіл. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

120х90 

0,1 

 

  318.  Імуноензиматична 

тест-система для 

діагностики 

туберкульозу 

Діагностичний тест, заснований на 

надзвичайно чутливому 

імуноензиматичному методі. Запропонована 

тест-система необхідна для своєчасного 

виявлення інфікованих тварин або тих, які є 

прихованим джерелом збудника 

туберкульозу. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

120х90 

0,1 

 

  319.  Тест-система 

імуноферментна для 

контролю 

протидифтерійного 

Імуноферментна тест-система для виявлення 

антитіл до окремих субодиниць 

дифтерійного токсину в сироватці крові 

людини. Тест-система належить до 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

120х90 

0,1 
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імунітету в популяції імунобіологічних розробок і може бути 

застосована для вдосконалення 

диференційної діагностики дифтерії та для 

моніторингу стану захищеності населення 

від дифтерії. 

  320.  Мебівід Фармацевтична композиція для лікування 

захворювань опорно-рухового апарату, 

включаючи і ті, що супроводжуються 

розрідженням кісткової тканини – 

остеопорозом. Активними компонентами 

цієї композиції є неорганічні й органічні 

складові, зокрема, кальцій, вітамін D3 та 

дигідрат динатрієвої солі 

метиленбісфосфонової кислоти в 

фізіологічно прийнятній дозі. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

120х90 

0,1 

 

  321.  Вітамін D3-Е білковий 

комплекс «Здоров`я 

відеїн 3» 

 

Вітамін D3-Е білковий комплекс 

призначений для профілактики і лікування 

рахіту та рахітоподібних захворювань у 

дітей, D-гіповітамінозів у вагітних жінок, 

остеопатій різного ґенезу. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

120х90 

0,1 

 

  322.  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  

120х90 

0,1 

 

  323.  Добавка дієтична 

«Гліцивіт С» ® 

 

Дієтична добавка для нормалізації 

функціонального стану нервової та імунної 

систем, кісткової та сполучної тканини, 

шкіри, для покращення показників крові а 

також для загального зміцнення організму. 

Сприяє адаптації організму до шкідливих 

чинників довкілля, зменшенню 

психоемоційного напруження та 

втомлюваності організму, а також для 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

120х90 

0,1 
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алкогольної детоксикації. 

  324.  Гелікотестер Апарат «ГЕЛІКОТЕСТЕР" для неінвазивної 

експрес-діагностики гелікобактеріозу 

шлунка. 

Планшет,  

натурний зразок, 

презентація на ПК  

30х25х20 

1,5 

 

  325.  Комбінований 

перев’язувальний 

засіб для зупинки 

кровотеч та 

прискорення 

загоювання ран 

На основі активатора зсідання крові, 

іммобілізованого на вітчизняних 

волокнистих вуглецевих матеріалах 

медичного призначення, який 

забезпечуватиме швидку зупинку 

інтенсивних кровотеч при первинній 

медичній допомозі. Запропонований 

гемостатик є ефективним навіть за умов 

гемофілії або антикоагулянтної терапії, 

безпосередньо ініціюючи утворення 

кров’яного згустку на заключному етапі 

зсідання крові.  

Планшет, 

натурний зразок, 

презентація на ПК 

 

120х9

0 

0,1 

 

41.  Інститут 

мікробіології і 

вірусології  

ім. Д.К. 

Заболотного НАН 

України  

326.  Препарати на основі 

азотфіксуючих 

бактерій для 

рослинництва 

Нові форми препаратів азотфіксуючих 

бактерій (Азогран, Комплегран, Нітрагін). 

Характеризуються високим вмістом  

життєздатних  бактерій, значно покращують 

розвиток культур та підвищують їх 

врожайність. 

Натурний зразок 

планшет 

10х10 

0,3 

 

  327.  Аверком 

 

Препарат створений на основі біологічно 

активних речовин ґрунтового стрептоміцету.  

Препарат виявляє протинематодну, 

акарицидну дію, має рістстимулюючі та 

антистресові властивості. Призначений для 

отримання екологічно безпечної продукції. 

Ефективний як в закритому, так і відкритому 

ґрунті. 

Натурний зразок, 

планшет 

10х10 

0,2 

 

  328.  Азотобактерин 

 

Препарат на основі високоефективних 

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, 

планшет 

10х10 

0,2 
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  329.  Фітосубтил 

 

Біологічний препарат для захисту рослин від 

широкого спектру фіто патогенних 

збудників в період перед посівної обробки 

насіння, на стадії вегетативного росту і при 

тривалому зберіганні врожаю. 

Натурний зразок   

  330.  Спосіб оцінки 

біокорозійної 

активності ґрунтів до 

підземних металевих 

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   

  331.  Фітобацин Біопрепарат для деструкції пожнивних 

решток на основі штамів бактерій роду 

Bacillus 

Натурний зразок   

  332.  Поліміксин-В  

 

Поліміксин В – циклопептидний антибіотик, 

який успішно застосовується для лікування 

інфекцій, викликаних патогенними 

мікроорганізмами. Поліміксин В також 

вживається для лікування хворих у стані 

токсичного шоку. 

Натурний зразок   

  333.  Бета-каротин 

 

Високоефективний природний 

антиоксидант, біостимулятор і провітамін А. 

Використовується для зменшення 

ушкоджень, що викликаються реактивним 

киснем, фітотоксичними молекулами і 

хімічними радикалами при радіоактивному 

опроміненні організму, а також для 

профілактики і лікування онкологічних і 

серцево-судинних захворювань. Препарат  

зменшує запальні процеси шкіри і слизових 

оболонок, підвищує опірність організму до 

інфекційних захворювань, повністю замінює 

вітамін А і поліпшує гостроту зору. 

Натурний зразок   

  334.  Батумін 

 

Препарат Батумін антистафілококової дії. 

Високоактивний антибіотик на основі 

природного сполучення  батуміна, який 

Натурний зразок   
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виділили з  бактерій роду Pseudomonas. Має 

унікальний  спектр  антимікробної дії. 

  335.  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 

 

  336.  Пробіотики на основі 

спороуворюючих 

бактерій 

Розроблені препарати на основі 

спороутворюючих бактерій для 

профілактики та лікування гострих 

шлунково-кишкових захворювань тварин 

(СУБАЛІН ), та для лікування і 

профілактики післяпологових ендометритів 

та  інших запальних захворювань пологових 

шляхів маточного поголів’я великої рогатої 

худоби та інших  видів 

сільськогосподарських тварин 

(ЕНДОСПОРИН ) 

Натурний зразок 20х10 

0,1 

 

  337.  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 

 

42.  Інститут 

молекулярної 

біології і генетики  

НАН України 

338.  Гідрогелеві 

перев’язувальні 

матеріали на основі 

наноцелюлози 

бактерій для лікування 

Розроблені перев’язувальні матеріали на 

основі бактерійної наноцелюлози 

використовуються у польових та клінічних 

умовах при ушкодженнях шкірного покрову 

та опіках ІІ ступеня, а також для 

Планшет 

Натурний зразок 

 

90 х 120 

0,3 x 0,3/ 

0,1 

 



 81 

опіків і ранових 

поверхонь 

трансдермальної доставки ліків та 

біологічно активних препаратів. 

  339.  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, 

презентація на ПК 

90x120, 

30x30 

0,2 

 

 

  340.  Пошук нових 

протитуберкульозних 

препаратів 

 

Розробка методологій раціонального, 

мішень-направленого пошуку нових 

протитуберкульозних ліків.   На сьогодні 

отримано  декілька інгібіторів лейцил-тРНК 

синтетази M. tuberculosis, які мають 

антитуберкульозну активність. 

Використання даних препаратів має низку 

переваг для проведення більш ефективного 

лікування хворих. 

 Планшет 

 

90 x120 

 

 

  341.  Тест-система для 

диференційної 

молекулярно-

генетичної 

діагностики мієло- 

їдних новоутворень 

МН-мультитест 

Тест-система призначена для комплексної 

діагностики мієлоїдних новоутворень із 

залученням цитоморфологічного, 

цитохімічного, імуноцитохімічного та 

молекулярно-генетичного дослідження.   

Планшет, 

натурний зразок 

 

90x120 

0,3 x 0,3/ 

0,1 

 

  342.  Молекули здоров'я, 

добробуту і краси 

Препарати з протипухлинною, 

противірусною та імуномодулюючою дією: 

Ізатізон та Амітозин 

2 планшети, 

натурний зразок 

 

90х120 

0,4 

 

43.  Інститут 

експериментальної 

патології, 

онкології і 

радіобіології  

ім. Р.Є. Кавецького  

НАН України 

343.  «Наука – практичній 

охороні здоров’я. 

Діагностика 

злоякісних 

новоутворень» 

Представлено  чотири розробки, що можуть 

бути застосовані в практичній онкології для 

оптимізації діагностики онкологічних 

хворих – створені в установі набори 

моноклональних антитіл для діагностики 

пухлин різного походження та оцінки 

імунологічного статусу; прогноз перебігу 

раку ендометрію та яєчника на основі 

визначення статусу молекулярних маркерів; 

комплексна діагностика пухлин 

кровотворної та лімфоїдної тканин; 

персоналізований підхід до діагностики на 

Планшет 

 

 

90х115 
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основі визначення комплексу біомаркерів 

для  діагностики, лікування та прогнозу 

перебігу захворювання 

  344.  «Наука – практичній 

охороні здоров’я. 

Терапія злоякісних 

новоутворень» 

Представлено  чотири розробки, що можуть 

бути застосовані в практичній онкології для 

оптимізації лікування хворих з 

онкологічною патологією – протипухлинний 

нанокомпозит «Фероплат»; новітня 

лікарська форма протипухлинного 

препарату цисплатин «Карболайн» - 

дієтична добавка з адсорбційними 

властивостями – найбільш ефективний в 

Україні пероральний ентеросорбент; 

перспективний напрямок створення нового 

варіанту малотравматичного 

безопераційного видалення пухлин, 

поєднання фодтодинамічної терапії пухлин 

та нанотехнологій; аутологічна 

протипухлинна вакцина – засіб 

попередження рецидивів та метастазів раку. 

Планшет 

 

 

90х115 

 

 

 

  345.  «Медико-генетичний 

скринінг – шлях до 

профілактики раку» 

Розроблено та представлено алгоритм 

медико-генетичного консультування, як 

перший етап популяційного скринінгу 

населення для формування груп 

підвищеного ризику розвитку раку та 

подальшого динамічного їх спостереження.  

Визначено підстави для медико-генетичного 

консультування, групи осіб, яким воно може 

бути рекомендоване, методичні підходи, за 

допомогою яких встановлюється високий 

ризик виникнення раку, на основі чого такі 

методи можуть бути тестовими для 

встановлення груп високого ризику розвитку 

раку. 

Планшет 

 

 

90х115 

 

 

 

  346.  «Наука-суспільству. 

Всеукраїнський 

соціальний проект» 

Для збереження здоров’я молоді України в 

інституті створено «Цикл науково-

просвітниціких лекцій фахівців-онкологів – 

на захист здоров’я молоді України», для 

Планшет 

 

 

90х115 
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підвищення обізнаності жінок про рак 

молочної залози створено Науково-

просвітницький інтернет-ресурс «Майбутнє 

без раку», а також Медичний органайзер 

хворої на рак молочної залози на платформі 

операційної системи «Андроїд» 

  347.  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. 

Буклет, 

диплом, 

натурні зразки 

  

  348.  Моноклональні 

антитіла, що 

випускаються ІЕПОР. 

 

Випускаються у формі очищених МКАТ, 

кон’югованих з флуорохромами (ФІТЦ та 

ФЕ) або біотином, а також у стерильній 

формі.  

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.  

Натурні зразки, 

форма випуску, 

інструкції з 

використання, 

Свідоцтво про 

держреєстрацію 

Натурні 

зразки 

різних 

розмірів 

 

  349.  Гемосорбенти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-гемосорбенти 

вуглецеві 

підвищенної міцності  

СКН-1К та СКН-2К у 

Детоксикація крові та її компонент. Для 

очищення крові поза організмом і при 

гострій і хронічній нирковій недостатності, 

печінковій комі і прекомі, біліарному цирозі, 

при субкомпенсованому портальному 

цирозі, при підготовці та після проведення 

операції на печінці та жовчовивідних 

протоках, при гострих отруєннях. 

 

Синтетичний вуглецевий гемосорбент III 

покоління, поєднує звичайні властивості 

активованого вугілля із здатністю ефективно 

вилучати білок-зв`язані речовини та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натурний зразок. 

інструкції з 

використання, 

Реєстраційне 

Натурні 

зразки 

різних 

розмірів 
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колонках сорбційних 

одноразових (КСО); 

колонки об`ємом 50, 

100, 200 та 300 см3 

ТУ У 88 258.019-2000 

 

-гемосорбент 

гранульований 

делігандизуючий 

(ГСГД), колонки 

об`ємом 50, 100, 200 

та 300 см3.  

ТУ 88 України 

258.009-94 

токсини. Детоксикація крові та її компонент. 

 

 

 

 

 

Унікальний гемоімуносорбент, поєднує 

властивості високопористого активованного 

вугілля типу СКН, ГСГД з акцепторними 

біоспецифічними властивостями 

дезоксирибонуклеінової кислоти (ДНК). 

ГУДС вибірково вилучає з крові, плазми і 

інших біологічних рідин ДНК-зв`язуючі 

речовини, рівень яких підвищений при 

цілому ряді патологічних станів. 

посвідчення. 

 

 

 

 

 

Натурний зразок. 

інструкції з 

використання. 

Реєстраційне 

посвідчення. 

  350.  «Засоби 

перев’язувальні на 

основі волокнистих 

вуглецевих 

матеріалів»: 

Пов’язка вуглецева 

сорбуюча (ПВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперговані 

волокнисті вуглецеві 

сорбенти (ДВВС) 

  

 

   

 

 

 

 

 

Засоби перев’язувальні на основі вуглецевих 

матеріалів із розвинутою сорбційною 

поверхнею. Активований волокнистий 

вуглецевий матеріал із розвинутою (1500 

см2/г)  сорбційною поверхнею та 

унікальними сорбційно-кінетичними 

характеристиками. Для аплікаційно-

сорбційної терапії ран, опіків, виразок, 

пролежнів і ерозій слизових порожнин.,  

профілактики та лікування ранової інфекції. 

 

Завись диспергованих активованих 

волокнистих вуглецевих матеріалів у 70% 

розчині етилового спирту або 0,2% розчині 

сульфату цинку. для локальної терапії 

виробничих, побутових мікротравм і 

поверхневих опіків, трофічних виразок, 

пролежнів і ерозивних уражень слизових. 

 

 

 

 

 

Натурний зразок, 

інструкція з 

використання, 

реєстраційне 

посвідчення. 

 

 

 

 

 

 

Натурний зразок, 

інструкція з 

використання, 

реєстраційне 

посвідчення. 

Зразки 

різних 

розмірів і 

об’єму 
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  351.  Дієтична добавка з 

адсорбційними 

властивостями 

КАРБОЛАЙН  

ТУ У 24.6-05416946-

002-2003 

ГВ № 05.03.02-04-

33293 від 19.05.2014р.

  

 

  

КАРБОЛАЙН є вуглецевим 

ентеросорбентом у формі гранул  розміром 3 

мм, що складаються з мікронізованого 

порошкового або волокнистого 

активованого вугілля і води як зв’язуючого 

компонента, призначений для видалення з 

організму екзо- та ендогенних токсинів при 

гострих та хронічних отруєннях, гострих 

кишкових інфекціях. Перспективний для 

масової терапії  радіаційних уражень 

(середньої тяжкості та тяжких). 

Натурні зразки, 

інформаційні 

листівки 

Зразки 

різних 

розмірів і 

об’єму 

 

  352.  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, що 

дозволяє досягти збільшення частоти 

ремісій і загальної тривалості життя хворих 

на гострі лейкемії 

Планшет, 

атлас, методичні 

посібники з 

діагностики гемо 

та 

лімфопроліферати

вних захворювань 

90х115  

    Відділення загальної біології 

 

   

44.  Інститут ботаніки 

ім. М.Г. Холодного 

НАН України 

353.  Біотехнологія 

праймування пшениці 

на основі бактерійних 

сигнальних молекул 

класу 

ацилгомосеринлактон

ів для підвищення 

стійкості і 

врожайності 

Нова екологічно безпечна біотехнологія 

праймування сільськогосподарських культур 

для підвищення стійкості до стресорних 

факторів абіотичної і біотичної природи і 

підвищення врожайності. 
 

Плакат 120х90 

 

 

45.  Інститут фізіології 

рослин і генетики  

НАН України  

354.  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 

Натурний зразок, 

сніп,  

зразок насіння 

Сніп - 100 

см висота 

та  

25 см в 

діаметрі,  
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вирощування у поліській та лісостеповій  

зонах України. Біологічні ознаки: сорт 

середньо стебловий, інтенсивного типу, 

середньостиглий. Має  високу 

посухостійкість. Якість зерна: 

борошномельні та 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. 

насіння в 

горнятках 

висота 8 см 

та 13 см в 

діаметрі 

1,5 кг 

0,5 кг 

  355.  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–

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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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 високу 

екологічну пластичність. Заслуговує на 

значне розширення посівних площ  у всіх 

зонах України. 

  356.  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 

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 

 



 88 

історію державного сортовипробування 

сфор-мував урожай в 114,1 ц/га (Вінницька 

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

2004 р.).   

  357.  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 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. 

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 

 

  358.  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 

 

  359.  Бактеріальні добрива Залежно від ґрунтово-кліматичних умов Натурний зразок: 10х10х10           



 89 

для інокуляції насіння 

конюшини 

(рідкі та на твердому 

носії) 

забезпечують приріст урожаю зеленої маси 

конюшини на 12 – 24 % та збільшують вміст 

сирого протеїну на 2 – 4 %. 

поліпропіленова 

емкість  з живою 

культурою; 

поліпропіленовий 

пакет  з живою 

культурою 

30х35х2 

1 кг 

0,4 кг             

  360.  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 

культурою 

10х10х10                      

30х35х2  

1кг 

0,4 кг       

 

  361.  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 

             

 

 

46.  Інститут клітинної 

біології та 

генетичної 

інженерії НАН 

України 

362.  Прискорена 

технологія отримання 

трансгенних 

комерційних сортів 

Показано як нові технології дозволяють 

прискорити одержання генетично змінених 

комерційних сортів культурних рослин, що 

важко піддаються трансформації іншими 

методами. Перенесення генів з первинного 

трансформанту в комерційний сорт стає 

можливим через 1-2 покоління замість 5-8. 

Презентація на ПК 

натурний зразок 

100х100 

 

Загальна 

вага 5 кг 

  363.  Виявлення 

господарські цінних 

змін метаболізму 

рослин під впливом 

хронічного 

опромінення 

Чорнобильської Зони 

відчуження 

Методами протеоміки було показано, що 

рослини реагують на хронічне опромінення 

в умовах Чорнобильської зони мобілізацією 

запасних білків насіння, неспецифічною 

реакцією на дію полютантів, а також 

зміненим первинним метаболізмом вуглецю 

протягом розвитку насіння. 

Презентація на ПК 100х100  

  364.  Розробка системи 

молекулярних 

маркерів для селекції 

Технологія ДНК-маркерів, розроблена та 

впроваджена нами, дає змогу ідентифікувати 

цінні алелі пшениці, ячменю, кукурудзи, 

Презентація на ПК 

натурний зразок 

100х100 

 

Загальна 

вага 5 кг 
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сільськогосподарсько 

цінних рослин 

ріпаку, сої, цибулі для виявлення якісних 

показників; стійкості рослин до біотичних та 

абіотичних стресів; прояву трансгенів 

  365.  Спосіб відбору 

батьківських форм із 

використанням 

епігенетичного 

маркеру екологічної 

пластичності при 

селекції пшениці на 

стійкість до 

кліматичних змін 

Підхід на основі визначення епігенетичного 

розмаїття в межах сорту, підтверджено 

патентом та створює базу для 

пришвидшення створення сортів для зон 

критичного землекористування та 

кліматичних змін 

Презентація на ПК   

  366.  Метод підвищення 

вмісту флавоноїдів у 

сировині лікарських 

рослин шляхом 

передпосівної 

радіаційної обробки 

насіння 

З використанням передпосівного 

опроміненні насіння надає підвищення 

вмісту фармацевтично важливих речовин у 

сировині лікарських рослин 

Презентація на ПК Зразки до 

1000 г 

 

  367.  Метод вкорінення 

живців тополь та верб 

Підтверджено патентом, дає підвищення 

вкорінення цінних нових клонів 

швидкоростучих тополь   

Презентація на ПК   

47.  Інститут 

гідробіології НАН 

України 

368.  Контроль та 

мінімізація ризиків 

поширення 

паразитарних хвороб 

людини, що 

передаються через 

воду та гідробіонтів  

Запропоновано ключові об’єкти моніторингу 

(певні види та угруповання гідробіонтів, 

зразки води з окремих біотопів тощо), а 

також комплексні методологічні підходи, на 

яких базується система заходів зі зменшення 

ризиків поширення паразитарних хвороб 

людини, що передаються через воду та 

гідробіонтів. 

Комп’ютер, 

плакат 

  

  369.  Методи біоіндикації 

екологічного стану 

водойм в умовах 

тривалого 

радіонуклідного 

забруднення  

Запропоновано контроль стану водних 

екосистем в умовах тривалого 

радіонуклідного забруднення 

підприємствами ядерно-паливного циклу і 

регулюючими органами в галузі атомної 

промисловості та охорони довкілля. 

Методика базується на використанні 

цитогенетичних показників ембріональних 

Комп’ютер, 

плакат 
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тканин прісноводних молюсків і кореневих 

меристем вищих водних рослин, а також 

гематологічних показників прісноводних 

риб. 

  370.  Технологія 

вирощування 

мікроводорості 

Spirulina platensis 

(Nordstrom.) Geitl. у 

фотореакторах 

закритого типу 

Запропонована технологія вирощування 

мікроводорості (ціанобактерії) Spirulina 

platensis (Nordstrom.) Geitl. у закритих 

фотобіореакторах, яка забезпечує 

можливість цілорічного, поліциклічного 

отримання біомаси спіруліни як харчового 

так і фармакологічного використання для 

активізації життєвих сил людини та 

забезпечення його організму  важливими 

природними речовинами.  

Комп’ютер, 

плакат 

  

  371.  Технологія 

регулювання якості 

води крупних 

каскадних 

водосховищ 

попусками 

гідроелектростанцій 

Запропонована технологія (математична 

модель), яка дає можливість оперативно 

розраховувати необхідні режими та об’єми 

попусків ГЕС на великих рівнинних річка 

для поліпшення кисневого режиму 

водосховищ, боротьба із задухою риби та 

інших гідробіонтів, приведення води до 

нормативних показників водозабезпечення 

та водоспоживання 

Комп’ютер, 

плакат 

  

48.  Державна установа 

«Інститут харчової 

біотехнології та 

геноміки НАН 

України» 

372.  Виробництво 

рідинного біопалива з 

рослинної сировини 

1. Вакуумна установка для виробництва 

біоетанолу і абсолютованих технічних 

спиртовмісних продуктів. 

2. Розроблення технології дизельного 

біопалива з олії рижію та біоетанолу. 

3. Розроблення проекту підприємства з 

перероблення цукрового сорго та 

пальчастого проса у біопалива та 

впровадження технологічних рішень. 

Інформаційний 

планшет 

 

90х120 

 

 

  373.  Одержання 

знежиреного лецитину 

та есенціальних  

фосфоліпідів 

соняшника 

Розроблена технологія знежиреного 

лецитину та есенціальних фосфоліпідів 

соняшника. Створено промислове 

виробництво знежиреного лецитину 

соняшника для потреб харчової і 

комбікормової промисловості потужністю 

Інформаційний 

планшет 

 

90х120 
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30 т/міс. 

49.  Національний 

ботанічний сад  

ім. М.М.Гришка 

НАН України 

374.  Сорти кормових, 

ароматичних та 

овочевих культур 

селекції НБС  

імені М.М.Гришка 

Високопродуктивні, ранньостиглі, 

невибагливі до умов вирощування сорти 

занесені до Державного реєстру сортів 

України.  

 

Живі рослини, 

консервовані 

плоди в банках, 

зразки насіння 

5 ваз  з 

рослинами 

 

  375.  Альтернативні 

джерела біопалива. 

Сорти енергетичних 

рослин  

1.Розробка «Перспективні технології 

виробництва біопалива на основі 

фітосировини нових енергетичних рослин: 

біоетанол, біодизель, біогаз та тверде 

біопаливо».  

Рослинні зразки, 

насіння 

5 ваз з 

рослинами, 

ємності з 

біопаливом 

 

  376.  Нові харчові 

продукти. 

Сорти 

пряноароматичних та 

овочевих рослин  

1.Розробка «Високовітамінні та білкові 

харчові продукти і корми». 

2. Розробка «Технічні умови на 40 видів трав 

нетрадиційних пряносмакових рослин». 

3.Розробка «Рецептури пряних трав і 

технологія їх використання у консервній 

промисловості». 

4.Розробка «Рецептури на фіточаї». 

Рослинні зразки, 

насіння, фіточаї. 

5 ваз з 

рослинами 

 

  377.  Сорти нетрадиційних 

і південних плодових 

культур селекції НБС 

імені М.М.Гришка 

Нетрадиційні і південні плодові рослини – 

абрикос, айва, актинідія, алича, кизил, 

хеномелес. Створені в НБС сорти цих 

культур занесені до Державного реєстру 

сортів України, відзначаються високою 

продуктивністю зимо- і морозостійкістю, 

чудовими смаковими якостями. 

Консервовані 

плоди в банках 

 

 

 

10 скляних 

банок 

ємністю  

1 літр 

10 кг 

 

  378.  Інтродуценти та сорти 

квітниково-

декоративних рослин, 

селекції НБС 

 ім. М.М.Гришка 

Високодекоративні інтродуценти та сорти 

квітниково-декоративних рослин, селекції 

НБС, що занесені до Державного реєстру 

сортів України. 

 

Живі рослини 

у вазах 

5 ваз  з 

рослинами  

 

  379.  Наноматеріали 

аграрного 

призначення 

Покращують агрофізичні властивості 

ґрунту, здатні керувати розвитком рослин. 

Зразок в пакеті 

 

 

15х20 

(1 пакет) 

 

  380.  Комплексний 

фітопрепарат 

"Енерговітал" 

Комплексний препарат високо енергетичних 

природних компонентів рослин з живою 

енергією женьшеню загальнозміцнюючої дії. 

Ємність з 

порошком 

5х5 

(1 ємність) 
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  381.  Наукові публікації Книжки, брошури, монографії, буклети. Друковані 

матеріали 

10 
найменувань 

 

 


