
 

ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ  

(18 – 19 ТРАВНЯ 2017 РОКУ) 
 

 
 

18 – 19 травня 2017 року в рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки відбудеться 

виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України. У відкритті та роботі 

виставки братиме участь керівництво Академії. 

Метою проведення цього заходу є широке інформування українського суспільства про 

наукові досягнення вітчизняних наукових установ, демонстрація нових завершених 

конкурентоспроможних науково-технічних розробок, що вже впроваджені або можуть бути 

впроваджені у виробництво, – з метою забезпечення заміщення імпортної продукції 

вітчизняними аналогами, які не поступаються зарубіжним або перевершують їх за основними 

якісними показниками. Розробки вчених НАН України призначені для використання в різних 

галузях промисловості, будівництві, транспорті, зв’язку, в енергетичному комплексі, сільському 

господарстві, медицині, машинобудуванні, охороні довкілля тощо. 

Результати своїх фундаментальних і прикладних досліджень представлятиме  

51 інститут Академії. 

В галузі інформаційних технологій установи НАН України експонуватимуть, зокрема: 

функціональні можливості сімейства вітчизняних інтелектуальних комп’ютерів Інпарком 

(призначені для дослідження та розв’язування науково-технічних задач); комплексну 

інформаційну технологію комунікації жестовою мовою; ситуаційні центри органів державної 

влади різних рівнів (зокрема, систему інформаційного забезпечення народних депутатів 

Верховної Ради України «РАДА-IV» та систему інформаційного забезпечення депутатів 

Київської міської ради «Рада-IV-Київ»); інформаційно-телекомунікаційну систему оформлення 

та видачі іноземцям і особам без громадянства віз для в’їзду в Україну та транзитного проїзду 

через її територію «Віза»; інтегровану міжвідомчу iнформаційно-телекомунікаційну систему 

контролю за міграційними процесами «АРКАН»; інтегровану інформаційно-телекомунікаційну 

систему Державної прикордонної служби України «Гарт»; наукову електронну бібліотеку 

періодичних видань НАН України (NASPLIB) – бібліотеку відкритого доступу; систему збору й 

обробки інформації про повітряні, наземні та надводні об’єкти; хмарні сервіси у навчанні та 

наукових дослідженнях; технологію попередження зіткнень рухомих об’єктів у динамічному 

конфлікті в масштабі реального часу; систему моделювання і прогнозування соціально-

економічних та екологічних процесів (АСТРІД); систему прогнозування цін на дорогоцінні 

метали; систему швидкого дистанційного радіологічного контролю; мобільний додаток 

«Медичний органайзер хворої на рак молочної залози» на платформі операційної системи 

Андроїд тощо. 

 



  
 
 

  
 
 

На забезпечення потреб енергетичної галузі, в тому числі енергоефективності  

й енергоощадності, спрямовано, наприклад, такі розробки: світлодіодні системи освітлення  

(в тому числі інтелектуальні), а також електронні системи керування світлодіодними 

освітлювальними приладами; мобільні сонячні електростанції (для використання в польових 

умовах); опалювально-варочна піч «ОВП» довготривалого горіння; водогрійний  газовий котел 

теплопродуктивністю 1,25 МВт із утилізатором теплоти вихідних газів; енергоефективний 

будинок пасивного типу; вітроенергетична установка з водневим нагромаджувачем енергії; 

технологія електроімпульсного очищення промислових стоків; фото- й вітроенергетичні 

установки; системи утилізації звалювального газу для виробництва електричної енергії; 

технологія та обладнання виробництва й застосування терморозширеного графіту. 

 

Система «Рада» в м. Дніпро (розробка Інституту проблема 

математичних машин і систем НАН України) 

Київський міський голова В.В. Кличко випробовує 

роботу системи «Рада-IV» в Києві (розробка Інституту 

проблем математичних машин і систем НАН України) 

Системи оптичного запису та довготривалого зберігання комп’ютерної інформації на сапфірових дисках 

(розробка Інституту проблем реєстрації інформації НАН України) 

 

 

  

Енергоефективний будинок пасивного типу (розробка Інституту технічної теплофізики НАН України) 



За напрямом створення нових речовин і матеріалів науковці академічних інститутів 

одержали також чимало результатів. У межах виставки-презентації експонуватимуться деякі з 

них, а саме: жароміцні та жаростійкі сплави на основі системи Nb-Ti-Cr-Al-Si; спінений 

алюміній (належить до пінометалів – нового класу надлегких матеріалів, які характеризуються 

унікальним поєднанням фізичних, механічних, термічних, електричних та акустичних 

властивостей); технологія проектування й оптимізації технології виробництва правлячого 

інструменту з синтетичних алмазів; технологія вирощування крупних монокристалів алмазу;  

технологія проектування та виробництва шліфувальних інструментів із синтетичних алмазів; 

технологія й устаткування для виготовлення біметалевих виливків і відновлення зношених 

деталей; нові сплави для українських монет; матеріал для контактної пари системи 

електроживлення тролейбусів; виливки із алюмінієвих сплавів для потреб машинобудування, 

авіакосмічної техніки, суднобудування, приладобудування та технологія їх виготовлення; 

економнолеговані високоякісні сталі з нітридним зміцненням; литі заготівки з титанової бронзи 

для вибухобезпечного інструменту; автономний безполум’яний каталітичний генератор тепла; 

нові органо-неорганічні нанокомпозитні катодні матеріали для літієвих хімічних джерел 

струму; антипірен «Фенікс» (обмежує поширення полум’я і затримує його на деякий проміжок 

часу); нові матеріали та технологія інтенсифікації самоочищення замкнених водоймищ; 

органомодифікована наноглина (антипірен, модифікатор, антисептик, рекомендований для 

застосування як домішка до лакофарбових матеріалів протипожежного призначення); 

поліуретанові герметики для будівельної індустрії; рецептури та технології модифікації 

асфальтобетону відходами полімерів для підвищення його термо- і морозостійкості; 

модифіковані лакофарбові матеріали прискореного повітряного сушіння (для захисних 

антикорозійних покриттів) і ресурсоощадна технологія їх використання; композиції для 

відновлення й захисту фасадів будівель; ізоляційні матеріали для захисту нафто- і газопроводів; 

вуглецеві нанотрубки (використовуються як наповнювачі для високої міцності бетону та 

автомобільних шин); сорбенти для збирання розливів нафти, нафтопродуктів тощо. 
 

  
 
 

       
 

 

Не залишається поза увагою дослідників Академії й така, без перебільшення, життєво 

важлива галузь, як медицина й охорона здоров’я. Серед розробок, призначених для 

Крупні монокристали алмазу: ліворуч – жовті, праворуч – безбарвні  

(розробка Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України) 

 

Алмазні інструменти на полімерних зв’язках 

для абразивної обробки матеріалів  

(розробка Інституту надтвердих матеріалів 

імені В.М. Бакуля НАН України) 

Нові сплави для українських монет 

(розробка Фізико-технологічного інституту металів та сплавів 

НАН України) 



задоволення її потреб, будуть, зокрема, представлені: портативний ЕКГ-фотометричний 

комплекс (оригінальна прогресивна інформаційна технологія, програмне й технічне забезпечення 

для реєстрації та всебічного аналізу електрокардіограм); комбіновані лінзи Френеля для 

лікування косоокості й окуляри; портативні електронні вироби персональної реабілітації рухів і 

мовлення ТРЕНАР (для відновного лікування рухів після важких захворювань центральної й 

периферичної нервової системи (інсульт, неврит лицевого нерва, ДЦП та інші), травм, 

післяопераційних ускладнень, переломів, для відновлення моторики мовлення у хворих після 

інсульту); прилади ФАЗАГРАФ та ФАЗАГРАФ-Mobile (реалізують інноваційний метод 

фазаграфії в профілактичній та клінічній медицині, забезпечуючи оперативну діагностику 

функціонального стану серцево-судинної системи на основі оригінального методу оброблення 

ЕКГ); спеціалізований програмний модуль інформаційно-консультаційної підтримки 

персонального керування рухами кисті для відновлення мовлення «ПроМова-1»; програмно-

апаратний комплекс «Онкотест-WM1» (для ефективного здійснення скринінгу онкологічних 

захворювань серед населення України); медичні імплантати з біоактивними газодетонаційними 

композитними покриттями; прилад для спектральної діагностики внутрішніх оболонок ока; 

біосумісні сплави на основі цирконію та титану для ендоваскулярних імплантів сучасного рівня; 

портативний монітор функціонального стану отруєних чадним газом, палінням, шкідливими 

випарами; 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; комплекс дистанційного зовнішнього контролю зміни стану 

новоутворень на поверхні шкіри людини; технології та обладнання електричного зварювання 

м’яких живих тканин; нагрівачі для інвалідних візків; технологія прецизійної алмазної обробки 

головок ендопротезів з кераміки, сапфіра та титанового сплаву; хірургічна сагітальна пилка  

(для проведення операцій на суглобах людини); електрофізична стерилізація медичних виробів і 

матеріалів та знезараження сировини (для фармацевтичної промисловості); ефективні 

протигрибкові препарати; медичний клей; нові штучні кришталики (матеріал для виготовлення 

гідрофобних гнучких інтраокулярних лінз призначених для імплантації); фторовмісні 

тромборезистентні поліуретани як покриття внутрішньосудинних стентів; бактерицидний 

матеріал для надання першої долікарської допомоги при ранах та опіках; магнітна рідина для 

спрямованого доправлення лікарських препаратів; гемосорбційні колонки для очищення крові; 

саморозсмоктувані пов’язки на основі окисненої целюлози для загноєних ран в польових умовах; 

комбіновані ентеросорбенти (для зменшення детоксикації організму при ранових ушкодженнях, 

а також для контролю працездатності в польових умовах при тяжких фізичних навантаженнях); 

діагностичні тест-системи; біосенсори для медицини; протипухлинна аутовакцина; кріобанк 

клітин крові. 

  

ЕКГ-фотометричний програмно-апаратний комплекс 

(розробка Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

НАН України) 

Під час обстеження українських військовослужбовців із 

використанням ЕКГ-фотометричного програмно-апаратного 

комплексу (розробка Інституту кібернетики  

імені В.М. Глушкова НАН України) 

 



 

 
 
 
 

 
 

   
 
 

Створення розробок і технологій для збереження навколишнього природного 

середовища є ще одним важливим напрямом діяльності установ НАН України. Відвідувачі 

виставки-презентації матимуть можливість ознайомитися з: результатами моніторингу зсувних 

процесів на території Києва (з використанням космічної інформації); електронним атласом 

«Фактичні та очікувані зміни клімату в Україні»; технологічною лінією термічного 

знешкодження олієвмісних відходів; технологією й обладнанням для виробництва активованого 

вугілля медичного та спеціального призначення; пошуковим мікропроцесорним дозиметром 

гамма-випромінювання «РИТМ-7»; низькотемпературною технологією знешкодження стійких 

органічних забруднювачів; технологією повної переробки побутових і промислових стічних вод; 

титансилікатним склом для іммобілізації радіоактивних відходів; технологією вирощування 

мікроводорості Spirulina platensis (Nordstrom.) Geitl. у фотореакторах закритого типу тощо. 

Засоби точного діагностування дефектів зору в пацієнтів, хворих на косоокість: ліворуч – призмові компенсатори 

косоокості КК42, праворуч – лінійки симетричних мікропризм ДНСК-1 

(розробка Інституту проблем реєстрації інформації НАН України)  

Пов’язки й аплікації для прискореного загоювання ран та опіків 

(розробка Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України) 

 

Нові штучні кришталики (розробка Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України) 

 



 
 

Значна частина результатів роботи вчених Академії слугує задоволенню потреб 

агропромислового комплексу та забезпеченню національної продовольчої безпеки. Під час 

виставки будуть представлені в тому числі: портативний прилад сімейства «Флоратест»  

(для здійснення експрес-діагностики стану рослин); деталі ґрунтообробної сільськогосподарської 

техніки з бейнітних високоміцних чавунів; пайки для гарячого харчування військовослужбовців; 

сорбенти з пектиновмісної сировини та кормові добавки ветеринарного призначення; 

модифіковані природні сорбенти для контролю вмісту корисних мікроелементів в аграрній 

продукції; пробіотики на основі молочнокислих бактерій (для тваринництва) та препарати на 

основі азотфіксуючих бактерій (для рослинництва); нові високопродуктивні сорти озимої 

пшениці; гібриди кукурудзи; бактеріальні добрива (рідкі й на твердому носії) для інокуляції 

насіння люцерни, конюшини, сої, люпину; трансгенні рослини в умовах in vitro та у ґрунті; сорти 

кормових, ароматичних і овочевих культур селекції Національного ботанічного саду імені  

М.М. Гришка НАН України; наноматеріали аграрного призначення і таке інше. 

      

 

 

В галузях машинобудування та приладобудування науковці НАН України 

презентуватимуть, зокрема, такі розробки: мобільний цифровий лазерний інтерферометричний 

комплекс для безпосереднього вимірювання коливань земної поверхні, а також промислових і 

житлових будівель і споруд; засоби автоматизації та комп’ютерні технології для забезпечення 

ощадного енергоспоживання в комунальній сфері; технологія іонно-плазмового азотування 

Фотобіореактор закритого типу для вирощування мікроводоростей спіруліни Spirulina 

platensis та хлорели Chlorella vulgaris (розробка Інституту гідробіології НАН України) 

«Флоратест» – портативний прилад для 

здійснення експрес-діагностики стану рослин 

(розробка Інституту кібернетики  

імені В.М. Глушкова НАН України) 

Зразки функціональних харчових порошків для пайків швидкого 

приготування в польових умовах  

(розробка Інституту технічної теплофізики НАН України) 



поверхні деталей машин та інструменту у вакуумі; кріогенна система для термоциклічного 

зміцнення виробів зі сталі; персональний біодозиметр УФ сонячного або штучного 

випромінювання (для визначення кількості превітаміну D3, синтезованого у шкірі людини); 

зміцнені інварні сплави; сплави з ефектом пам’яті форми, надпружністю і високою демпфуючою 

здатністю; низькотемпературні гнучкі нагрівачі на базі аморфної стрічки; сканувальний 

поляриметр комплексу наукової апаратури космічного експерименту «АерозольUA»; технологія 

виготовлення зварних корпусів легкоброньованих бойових машин; портативний акустико-

емісійний прилад SKOP-8 (для неруйнівного контролю виробів та конструкцій); переносний 

ультразвуковий томограф (для визначення просторового розподілу акустичних та фізико-

механічних характеристик матеріалу); глибоководний піднімальний пристрій АПП-01  

6(для підняття затонулих об’єктів, винесення напрямних тросів для підйому великотоннажних 

об’єктів, доправлення вантажів, опорних конструкцій, промислових платформ або обладнання на 

задану глибину, виконання підводних робіт при гідротехнічному будівництві й освоєнні 

природних ресурсів Світового океану). 

 
 

Із результатами дослідження вченими Академії вітчизняної мінерально-сировинної бази 

гостей виставки познайомлять такі результати роботи за цим напрямом, як: прогноз 

бурштиноносності території України; карта аномального магнітного поля території України; 

прогноз нафтогазоносності осадових товщ Львівського палеозойського прогину на основі 

гідрогеологічних ознак; технологія дегазації полігонів твердих побутових відходів тощо. 

Крім того, в межах виставки будуть представлені розробки для потреб ядерної 

енергетики – плазмохімічні реактори для травлення й розпилення матеріалів мікроелектроніки 

та сонячної енергетики, плазмохімічні технології (для виготовлення й оброблення 

багатошарових функціональних систем з субмікронними і нанометровими розмірами при 

виробництві елементів мікро- і оптоелектроніки, НВЧ і комп’ютерної техніки) та мікростріпові 

металеві детектори для реєстрації іонізуючих випромінювань. 

Всього експонуватимуться понад 460 інноваційних науково-технічних розробок  

(з їх повним переліком можна ознайомитися за посиланнями:  

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/SCIENCE_FESTIVAL_2017_exposition_list_departments.pdf, 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/SCIENCE_FESTIVAL_2017_exposition_list_topics.pdf ). 
 

Час роботи виставки: 

18 травня 2017 року – з 10.00 до 17.00 год. 

19 травня 2017 року – з 10.00 до 15.00 год. 
 

Місце проведення: Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона (за адресою: м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11 (колишня назва – вул. Боженка, 11), 1-й поверх). 
 

Контакти: Тел.: +38 (044) 239-64-43. Тел./факс: +38 (044) 234-83-87. E-mail: interan@nas.gov.ua 

Низькотемпературний плівковий нагрівач на основі аморфної нанокристалічної металевої стрічки 

(розробка Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України) 

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/SCIENCE_FESTIVAL_2017_exposition_list_departments.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/SCIENCE_FESTIVAL_2017_exposition_list_topics.pdf
mailto:interan@nas.gov.ua

