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Equipment Due to Corrosion and Fatigue: 

Methods and Approaches for Evaluation. Mining 

of Mineral Deposits. 2017. Vol. 11, Is. 4. P. 96–

103. Doi: 10.15407/mining11.04.096. Scopus 

(N/A:IF0,09), WoS. 

Syrotyuk A., Vytyaz O., Leshchak R. & Ziaja J. 
Corrosion resistance of steel for coiled tubing 

units. E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 230. 

Article number 01018. Doi: 

10.1051/e3sconf/202123001018. Scopus. 

НДР ІІ-11-21 «Подовження ресурсу 

гнучких труб колтюбінгових установок 

та насосних штанг з урахуванням 

експлуатаційної деградації матеріалів 

та дії експлуатаційних чинників». 

Науковий керівник: О.І. Звірко. 

20202023 рр. (Цільова програма 

наукових досліджень НАН України 

«Науково-технічні проблеми 
моніторингу стану, оцінювання і 

подовження ресурсу конструкцій, 

обладнання та споруд тривалої 

експлуатації» (Ресурс-3) на 2021-2025 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100248290&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100248290&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/sourceid/21100795900?origin=resultslist


004875 від 

29.09.2015 р., 

старший науковий 
співробітник із 

спеціальності 

«Механіка 

деформівного 

твердого тіла», 

атестат від 

15.12.2015 р. АС № 

001857 

рр.). 

Влад Христина 

Ігорівна 

Вплив складу і структури 

нанододатків перехідних 

металів на властивості 

металогідридних композитів 

Завалій Ігор 

Юліанович 

д-р хімічних наук, 

02.00.01 – 

неорганічна хімія 

«Нові гідриди 

інтерметалічних 
сполук і сплавів на 

основі цирконію та 

титану» диплом 

№ДД 005584 від 

18.01.2007 р. 

професор за 

спеціальністю 132-

матеріалознавство, 

атестат від 

13.12.2016 р. АП 

№000030 
член-кореспондент 

НАН України за 

спеціальністю 

матеріалознавство, 

матеріали водневої 

енергетики 

1. A. Kytsya, V. Berezovets, Yu.Verbovyts-kyy, 

L. Bazylyak, V. Kordan, I. Zavaliy, V. Yartys, 

Bimetallic Ni-Co nanoparticles as an efficient 

catalyst of hydrogen generation via hydrolysis of 

NaBH4 // J. Alloys Compd. 908 (2022) 164484 
2. Berezovets V. V., Kytsya A. R., Zavaliy I. 

Yu., Yartys V. A. Kinetics and mechanism of 

hydrolysis of MgH2 in MgCl2 solutions // Intern. 

Journal of Hydrogen Energy. 46 (2021) 40278–

40293 (SCOPUS, Q1).  

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160155 

3. Zavaliy I.Yu., Berezovets V.V., Oshchapovsky 

I.V., Zasadnyy T.M. Mg–TiN and Mg–ZrN 

Nanocomposites as Efficient Materials for the 

Accumulation and Generation of Hydrogen // 

Materials Science. 57 (2021) 53–60. 
https://doi.org/10.1007/s11003-021-00514-5 

4. Yartys V., Solonin Yu., Zavaliy I. (Eds), 

Hydrogen-based energy storage: status and 

recent developments, Lviv, Publishing office 

“Prostir-M”, 2021, - 268 p. 

https://doi.org/10.15407/materials2021 

 Проект НФД – 2020.02.0301 

“Розроблення нових функціональ-них 

матеріалів для потреб водне-вої 

енергетики” 

НДР №: III-16-22 " Розроблення нових 
наноструктурованих ком-позитів на 

основі систем Ni-Co, Ni-Co-Al та Ti-Al-

C з підвище-ними фізико-хімічними і 

механіч-ними характеристиками " 

Грант Міжнародного центру 

дифракційних даних (США) 

“Рентгенівські довідкові дифрак-

тограми для інтерметалічних сполук та 

їх гідридів”   

 

Цибайло Іван 
Олександрович 

Відновлення властивостей 

тривало експлуатованих сталей 
теплоенергетичного 

устаткування 

Кречковська 

Галина 
Василівна 

д.т.н., 05.02.01 – 

матеріалознавство, 

«Методологія 

оцінювання 

критичного стану 

тривало 

експлуатованих 
конструкційних 

сталей за зміною їх 

структури, 

мікромеханізмів та 

опору 

руйнуванню», 

1. Estimation of fatigue crack growth rate in 

heat-resistant steel by processing of digital 

images of fracturesurfaces. P. Maruschak, R. 

Vorobel, O. Student, I. Ivasenko, H. 

Krechkovska, O. Berehulyak, T. Mandziy, L. 

Svirska, O. Prentkovskis. Metals. 2021. 11. 

1776. 
2. Аssessment of operational degradation of 

pipeline steels H. Nykyforchyn, O. Zvirko, 

I. Dzioba, H. Krechkovska, M. Hredil, 

O. Tsyrulnyk, O. Student, S. Lipiec, R. Pala. 

Materials. 2021. 14. P. 3247–3262. 

3. Restoration of the Properties of Heat-

Дослідник (стипендіат) у ґранті НАТО 

NUKR.SFPP 985055 «Development of 

novel methods for the prevention of 

pipeline failures with security 

implications» («Розроблення новітніх 

методів для запобігання руйнувань 

трубопроводів задля безпеки») 
програми НАТО «Наука заради миру та 

безпеки» (міжнародний), період 

виконання 2016–2020 рр., джерело 

фінансування кошти НАТО.  

Керівник проєкту “Прогнозування 

критичного стану теплотривких 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160155
https://doi.org/10.1007/s11003-021-00514-5
https://doi.org/10.15407/materials2021


диплом 

ДД № 010258 від 

24 вересня 2020 р.  
старший дослідник 

зі спеціальності  

132 

Матеріалознавство, 

атестат від 

07.04.2022 р. АС № 

000757 

Resistant Steel after Long-Term Operation in a 

Steam Turbine. О. Z. Student,  H. V. 

Krechkovska, L. М. Svirska, P. R. Solovei. 
Materials Science 57, 1. 2021. P. 71–79. 

4. Diagnostics of the engineering state of steam 

pipeline of thermal power plants by the hardness 

and crack resistance of steel. H. V. 

Krechkovs’ka O. Z., Student, H. M. 

Nykyforchyn. Materials Science. 2019.  54, 5. 

P. 627–637. 

Influence of the Long-Term Operation of 

12Kh1МF Steel of the Bends of Main Steam 

Pipelines of Thermal Power Plants on Its 

Mechanical Properties, O.Z. Student, 

H.V.Krechkovs’ka, T.E. Palashchuk, Ya.М. 
Hladkyi Materials Science, 53, 4. 2018. P. 460–

467. 

тривало експлуатованих сталей для 

зниження ризику відмов в енергетиці”, 

2021 – 2022 рр,  
Керівник проєкту “Дослідження 

механічних, структурних та 

фрактографічних особливостей 

високотемпературної водневої 

деградації металу гинів парогонів 

ТЕС”, 2013 – 2014 рр, 

Виконавець цільової програми 

наукових досліджень Відділення 

фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України 

«Перспективні конструкційні та 

функціональні матеріали з тривалим 
терміном експлуатації, фундаментальні 

основи їх одержання, з’єднання та 

обробки, назва проєкту «Розроблення 

наукових засад діагностування 

технічного стану сталей за кількісними 

оцінками фрактографічних ознак 

пошкодженості елементів конструкцій, 

експлуатованих під впливом корозійних 

середовищ», 2017–2021 рр. 

Сободош 

Наталія 

Йосипівна 

Розроблення екологічно 

безпечних інгібіторів корозії 

алюмінієвих сплавів на основі 

рослинної відновлюваної 

сировини 

Корній Сергій 

Андрійович 

д-р технічних наук, 

05.17.14 - хімічний 

опір матеріалів та 
захист від корозії 

«Прогнозування 

механізмів 

взаємодії 

металевих систем з 

корозивним 

середовищем 

методами 

квантової хімії», 

диплом ДД 

№008083 від 

18.12.2018 р. 
старший науковий 

співробітник за 

спеціальністю 

хімічний опір 

матеріалів та 

захист від корозії, 

атестат від 

1. Aluminium alloy corrosion inhibition 

by a two-stage modified nanoporous zeolite / S. 

A. Korniy, I. M. Zin, O. P. Khlopyk, M. Ya. 
Holovchuk, M. -O. M. Danyliak, B.M. Datsko & 

P. Ya. Lyutyy // Corrosion Engineering, Science 

and Technology. 

https://doi.org/10.1080/1478422X.2022.2125647 

2. Екологічно безпечні інгібітори 

корозії металів на основі природних 

полімерів (Огляд) / С. А. Корній, І.М.Зінь, 

М.-О.М. Даниляк, Ю. Різун // Фізико-хімічна 

механіка матеріалів. –2022. –Т.58, №5. –С.5-

16.  

3. Steel Corrosion Inhibition by Microbial 

Polysaccharide and Tartrate Mixture / 
S. A. Korniy, I. M. Zin, M. B. Tymus, 

O. P. Khlopyk, M. Ya. Holovchuk // Journal of 

Bio- and Tribo-Corrosion, vol. 8, 

Article number: 6 (2022) 

https://doi.org/10.1007/s40735-021-00605-5. 

4. Інгібування корозії алюмінієвого 

сплаву композицією гуарової камеді та 

Розроблення нових екологічно-

безпечних інгібіторів корозії на основі 

природних поліфункціональних 
полімерів та компонентів-синергістів 

(ІІІ-3-20) 

Розроблення синергічних композицій 

на основі природних мінералів та 

інгібувальних пігментів лакофарбових 

покриттів для запобігання підплівкової 

корозії металів (ІІІ-18-22) 

Синтез та властивості нових 

комплексних протикорозійних 

пігментів для лакофарбових покриттів 

на основі алюмосилікатних 

наноконтейнерів (I-3-20) 
.Розроблення комплексу зносостійких 

та корозійнотривких покриттів на 

конструкційних сплавах для потреб 

стратегічних галузей промисловості, 

оборони та медицини (6-ІІ-2-23) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-021-00516-3#auth-___Z_-Student
https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-021-00516-3#auth-H__V_-Krechkovska
https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-021-00516-3#auth-L____-Svirska
https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-021-00516-3#auth-P__R_-Solovei
https://link.springer.com/journal/11003
http://link.springer.com/search?facet-author=%22H.+V.+Krechkovs%E2%80%99ka%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22O.+Z.+Student%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22H.+M.+Nykyforchyn%22
http://www.springerlink.com/content/?Author=%d0%9e.+Z.+Student
http://www.springerlink.com/content/?Author=H.+V.+Krechkovs%e2%80%99ka
https://doi.org/10.1080/1478422X.2022.2125647


17.02.2012 р. АС 

№000333 

сегнетової солі / М.Б. Тимусь, І.М. Зінь, О.П. 

Хлопик, В. І. Похмурський, М.Я. Головчук, 

С.А. Корній // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 
2021. №5. С. 73-82. 

Zin I.М., Korniy S.А., Danyliak M.-O.М., 

Khlopyk O.P., Holovchuk M.Ya.  

Anti-corrosion protection of aluminium alloy by 

zeolite doped with zinc, calcium and manganese 

cations // Int. J. Corros. Scale Inhib. 2021.Vol. 

10, No. 4. P. 1715-1728 

Венгринюк 

Олег Ігорович 

Розвиток експериментально-

розрахункових методів 
оцінювання водневої  

деградації конструкційних 

сталей 

Звірко Ольга 

Іванівна 

д.т.н., проф. 

д-р технічних наук, 

05.02.10 – 

діагностика 

матеріалів та 

конструкцій (132 – 

матеріалознавство), 

«Розроблення 

методології 

діагностування 

корозійно-водневої 
деградації 

конструкційних 

сталей тривалої 

експлуатації», 

диплом ДД 

№ 007851 від 

23.10.2018 р., 

професор зі 

спеціальності 132 – 

матеріалознавство, 

атестат АП № 

003350 від 
30.11.2021 р. 

1. Звірко О. І., Ліпєц С., Венгринюк О. І., 

Дзіоба I. Оцінка напружено-деформованого 

стану у вершині тріщини у трубних сталях 

обсадних труб на основі числового 

моделювання. Фізико-хімічна механіка 

матеріалів. 2022. 58, № 4. C. 32–36. 
2. Zvirko О. І., Nykyforchyn H. М., Tsyrulnyk 

O. Т., Voloshyn V. А., Venhrynyuk O. І. In-

service degradation of structural steels under 

cyclic loading. Materials Science. 2022. Vol. 58, 

No. 2. P. 222-228. 

3. Zvirko O., Tsyrulnyk O., Lipiec S., Dzioba I. 

Evaluation of corrosion, mechanical properties 

and hydrogen embrittlement of casing pipe steels 

with different microstructure. Materials 2021, 

14(24), 7860, 1-17. 

4. Zvirko O., Mytsyk B., Nykyforchyn H., 
Tsyrulnyk O., Kost’ Ya. Application of the 

various methods for assessment of in-service 

degradation of pipeline steel. Mechanics of 

Advanced Materials and Structures. 2022. Q2. 

DOI: 10.1080/15376494.2022.2111732 

5. Zvirko O. Anisotropy of hydrogen 

embrittlement in ferrite-pearlitic steel 

considering operational degradation. Procedia 

Structural Integrity. 2022. 42, 522–528. 

 

 Керівник спільного українсько-

польського науково-дослідного проєкту 

«Interfacial strength examination of new 

hybrid composite materials using fracture 

mechanics approach» («Оцінювання 

міцності на межі розділу нових 
гібридних композиційних матеріалів з 

використанням підходів механіки 

руйнування»), 2020–2021 рр.  

Дослідник у ґранті НАТО NUKR.SFPP 

985055 «Development of novel methods 

for the prevention of pipeline failures with 

security implications» («Розроблення 

новітніх методів для запобігання 

руйнувань трубопроводів задля 

безпеки») програми НАТО «Наука 

заради миру та безпеки», 2016–2021 рр. 
Відповідальний виконавець у спільному 

українсько-індійському науково-

дослідному проєкті «Розроблення 

експрес-методу лабораторної симуляції 

експлуатаційної деградації 

конструкційних сталей енергетики для 

оцінювання їх схильності до 

корозійного розтріскування» 

(«Development of the express-method for 

laboratory simulation of in-service 

degradation of structural steels in the 

energy sector for an evaluation of their 
susceptibility to stress corrosion 

cracking»), 2019–2021 рр. 

Керівник НДР «Подовження ресурсу 

гнучких труб колтюбінгових установок 

та насосних штанг з урахуванням 

експлуатаційної деградації матеріалів 

та дії експлуатаційних чинників». 



Цільова програма наукових досліджень 

НАН України «Науково-технічні 

проблеми моніторингу стану, 
оцінювання і подовження ресурсу 

конструкцій, обладнання та споруд 

тривалої експлуатації» (Ресурс-3)), 

2021–2025 рр. № держреєстрації 

0121U110375. 

Відповідальний виконавець НДР 

«Розроблення методу оцінювання 

роботоздатності та залишкової 

довговічності магістральних 

трубопроводів з експлуатаційним 

макророзшарування». Цільова програма 

наукових досліджень НАН України 
«Надійність і довговічність матеріалів, 

конструкцій, обладнання та споруд» 

(Ресурс-2) на 2016-2020 рр.), 2016–2020 

рр. 

Сов’як Іванна 

Миколаївна 

Моделювання дифузії водню у 

полікристалічних тілах та вплив 

наводнювання на механічні 

властивості матеріалу елемента 

конструкції 

Сиротюк 

Андрій 

Михайлович. 

д.т.н., ст.н.с. 

д-р технічних наук, 

01.02.04 – механіка 

деформівного 

твердого тіла, 

«Методи 

оцінювання опору 

руйнуванню та 
міцності 

трубопроводів за 

дії корозійних і 

наводнювальних 

середовищ», 

диплом ДД № 

004875 від 

29.09.2015 р., 

старший науковий 

співробітник із 

спеціальності 

«Механіка 
деформівного 

твердого тіла», 

атестат від 

15.12.2015 р. АС № 

001857 

 Dmytrakh I.M., Leshchak R.L., 

Syrotyuk A.M., & Barna R.A. Effect of 

hydrogen concentration on fatigue crack growth 

behaviour in pipeline steel. International Journal 

of Hydrogen Energy. 2017. Vol. 42, Is. 9. 

P. 6401–6408. Doi: 

10.1016/j.ijhydene.2016.11.193. Scopus 

(Q1:IF4,229), WoS. 
Hembara О.V., Chepil О.Y., Hembara N.Т., & 

Syrotyuk А.М. Evaluation of the influence of the 

hydrogenation of metal on the durability of heat-

exchanger tubes of steam generators. Materials 

Science. 2022. Vol. 58, Is. 3. P. 325–330. 

Doi:10.1007/s11003-023-00667-5. Scopus 

(Q3:IF0,508), WoS. 

НДР I-1-20 «Фізико-механічні макро-, 

мікро та наномеханізми взаємодії 

водню із низьколегованими сталями як 

фундаментальний чинник міцності та 

працездатності систем зберігання і 

транспортування водню». Науковий 

керівник: І.М. Дмитрах. 20202022 рр. 

(конкурсна тематика, НФДУ). 

НДР III-13-21 «Оцінювання фізико-

механічних макро- та мікромеханізмів 
дії воденьвмісних середовищ на 

міцність і працездатність низько- та 

складно легованих сталей». Науковий 

керівник: І.М. Дмитрах. 20202022 рр. 

(відомче замовлення НАН України). 

Гураль Тарас 
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 Бюл. № 14. (реєстраційний номер заявки 

u2019 00243 від 09.01.2019).– с 4. 

 
 

вуглекислотну корозію, наводнювання 

та опірність трубних сталей корозійно-

механічному руйнуванню. 
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С. 235-256.  

‒ Panasyuk V. V., V. І. Marukha, 

 Sylovanyuk V. P. Efficient Injection Materials 

and the Technologies of Restoration of the 

Serviceability of Damaged Building Structures 

Intended for Long-Term Operation // 

Materials Science, – 2018, V. 54, № 2, Р. 154–
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ін’єкційних матеріалів, отриманих 
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Structural Integrity, 2019, 16, pp. 198–204. 

10.1016/j.prostr.2019.07.041. 

 
 

№ ІІ-114-16Розроблення нових 

технологій вихрострумового контролю 

для визначення технологічної і 

експлуатаційної пошкоджуваності та 

напруженого стану критичних 
елементів конструкцій; 

№ III-137-17 Наукові основи технології 

отримання нового зварюваного сплаву 

системи Al-Mg-ПМ-РЗМ з 

підвищеними ресурсними 

характеристиками за тривалого терміну 
експлуатації; 

 

II-8-21 Розроблення приладів і 

методології вихрострумового 

моніторингу втомної і корозійної 

деградації матеріалів та напруженого 

стану відповідальних конструкцій 
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