МІЖНАРОДНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ
Останнім

часом

міжнародне

та

науково-технічне

співробітництво

Фізико-

механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України проводилося у
рамках двосторонніх угод у галузі науки. Дослідження проводили в рамках грантів УНТЦ, а
також виконували окремі спільні експериментальні дослідження з провідними науковими
центрами

зарубіжних

країн.

Продовжується

співпраця

з

науковими

закладами

Центральної Європи (Італії, Угорщини, Китаю, Литви, Індії, Китаю, Польщі, Іспанії, Росії).

Наукові доробки вчених інституту були представлені на міжнародних наукових
конференціях і опубліковані у міжнародних наукових журналах.
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка продовжує працювати в рамках угоди з
університетом м. Маяб, Мексика, згідно з якою проводяться дослідження з проблеми
корозії та корозійно втомного руйнування конструкційних металів та сплавів в умовах
впливу

тропічного

морського

клімату

(об’єкт

дослідження:

нафтогазовидобувне

устаткування та офшорна інфраструктура). У рамках угоди, підписаної з науковцями
університету м. Маяб (Мексика) створено спільну групу.
Подано спільно з Інститутом Агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської
Академії Наук (Польща) на «Конкурс спільних українсько–польських науково-дослідних
проектів» для реалізації у 2018–2019 рр. роботу за темою «Виявлення підповерхневих
дефектів та фізіологічних порушень у фруктах і овочах за допомогою активної
термографії та цифрової спекл-інтерферометрії» (Керівник – д.т.н., проф. Л.І. Муравський).

Інститут лише протягом останнього року взяв участь у виконанні 5 міжнародних
грантів.
Відомості про ґранти міжнародних та зарубіжних організацій
Подано в 2017 році
Джерело
фінансування
(назва
українською та
англійською
мовами
відповідно до
оригінальної
мови)

1. НАТО,
програма “Наука
заради миру”

2. НАНУ-УНТЦ,
NASU-STCU

Назва
заявки

G 5233.
Портативне
енергетичне
забезпечення
(“Portable energy
supply)
Функціональні
наноструктурова
ні
напівпровіднико
ві склокераміки
для
телекомунікацій
них
використань,
модифіковані
фемтосекундни
м лазерним
опроміненням:
розиток
технології
створення
наноструктурова
них халькогалоїдних
склокерамік з
оптимізованими
параметрами

Керівник
проекту від
установи

І.Ю. Завалій

І.В. Блонський,
Б.Г. Мицик

Керівник
проекту
від
іншої
установи
(якщо є),
в тому
числі
зарубіжн
ий

Установипартнери,
в тому
числі
зарубіжні

Тривалість
проекту/
сума
фінансування

—

Інститут
енергетич
них
технологій
(Норвегія)

2017-2020

—

Інститут
фізики
НАНУ;
ФМІ НАНУ;
Інст.
фізичн.
оптики
Міносвіти

2017-2018

Виконується
1 Міжнародний
Центр Дифракційних
даних, США.
Грант 03-05
“International
Center of
Diffraction Data,
USA”.

“Рентгенівські
довідкові
дифрактограми
інтерметалічни
х сполук та їх
гідридів”
(“X-ray
informative
diffractograms
of intermetallic
compounds and

І. Ю. Завалій

—

Internation
al Center
of
Diffraction
Data,
USA.

0,276

2. НАТО,
програма
“Наука заради
миру і безпеки”
NATO, Science
for Peace and
Security
Programme

3. Гранти для
візитів молодих
науковців НАН
України до
Польщі
In the frame of
the visiting
grants for the
young scientists
of National
Academy of
Sciences of
Ukraine to
Poland

their hydrides”)
2016-2018 рр.
“Розроблення
новітніх
методів для
покращення
оцінки безпеки
газопроводів”,
програма
“ Наука заради
миру і безпеки”
“Development of
novel methods
for improved
safety
assessment of
gas pipelines”,
Science for
Peace and
Security
Programme
2015-2018 рр.
Протоколом до
Угоди про
наукове
співробітництво
між Польською
академією наук і
Національною
академією наук
України
Protocol to the
Agreement on
scientific
cooperation
between Polish
Academy of
Sciences (PAN)
and National
Academy of
Sciences of
Ukraine (NASU)
15.09 14.10.2017 р.

Г. М. Никифорчин

О.В. Ткачук

Міланська
політехніка
, Італія;
—

–
Politecnico
di Milano,
Italy

Jerzy
Morgiel

Інститут
металургії і
матеріалознавства
Польської
академії
наук
Institute of
Metallurgy
and
Materials
Science of
PAN
(Cracow,
Poland)

–

Фізико-механічний інститут регулярно відвідують іноземні вчені з різних наукових
установ світу. Лише у 2017 році в Інституті побували:
-

5 травня 2017 року інститут відвідали доц. Кванлі Джанга, проф. Джінхуа Яо, док.

Ліан Ванга (КНР м. Ханжоу провінція Чжецзян) з метою можливої співпраці між
установами;
-

у травні цього ж року в інститут приїжджав Проф. Езус Торібіус (Університет

Саламанкі, Іспанія) з курсом лекцій «Експериментальні та числові методи для оцінки
руйнування і конструктивної міцності на повітрі та у водневовмісних середовищах».

-

8 червня в інституті перебували Вік Корсун та Дуглас Грехем (США), які провели

науковий семінар з метою отримання міжнародних науково-технічних грантів для
наукових проектів;
кафедри

24-25 липня перебував доктор Вітором Мануель Басто Фернандес (доцент
інформаційних

університету м. Лісабон,

наук

і

технологій,

факультету

Португалія) для ознайомлення

технологій

і

архітектури

з напрямками

наукових

досліджень та налагодження співпраці.
-

15 грудня інститут відвідала делегація з 6-ти членів Пекінського Інституту

авіаційних технологій (КНР). Мета візиту – можливість співпраці у галузі авіаційного
матеріалознавства.
Загалом за звітний період Інститут відвідали 15 закордонних гостей.

Науковці інституту у 2017 році були учасниками міжнародних конференцій, які
проходили в Польщі, Словенії, Литві , Греції, Хорватії, Китаї а саме:
1. X Міжнародна конференція «Нестаціонарні системи та їх застосування» (ПР, м.
Грудек-над-Дунайцем, лютий, 2017 р.).
2. У м. Родос (Греція) відбулася ХІV міжнародна конференція з руйнування ICF14,
червень 2017 р.
3. 24-та міжнародна конференція «Mixed Desing of Integrated Circuits and Systems»
(Польща, м. Бидгощ, червень, 2017 р.).

4. ІV Літня школа з механіки руйнування Європейського товариства з цілісності
конструкцій (European Structural Integrity Society – ESIS), (м. Дубровнік, Хорватія, 14-15
серпня 2017 р.).
5. International Workshop on Mechanical Engineering, Zhejiang University of Technology
(Hangzhou, China, 2017).
6. The Annual Congress of the European Federation of Corrosion 20th International
Corrosion Congress& Process Safety Congress 2017. (Prague, 3–7 September, 2017).
EUROCORR–2017.
7. ІХ International scientific conference BALTTRIB'2017, (Республіка Литва, м. Каунас,
16-17 листопада 2017 р.).
8. 14th Intern. Conf. “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in
Engineering”, (September 4-6, 2017, Bernardin, Slovenia).
Загалом працівникам ФМІ було надано 17 міжнародних відряджень, з них 9 – для участі
у конференціях.
Один співробітник інституту перебував на місячному стажуванні у м. Кракові (Польща),
Інституті металургії і матеріалознавства.
Науковці інституту опубліковували наукові праці у міжнародних журналах. Це в
основному журнали: “Protection of Metals”, “Corrosion Science”, “International Journal of
Fracture”, “International Journal of Hydrogen Energy”, “Computational Science Fracture Mechanics
of Materials and Structural Elements”, “Ochrona przed korozja”, “International Agrophysics”, “Optics
and Lasers in Engineering”, “Structural Integrity and Life”, “Radio Science”, “Key Engineering
Materials”.
Співробітники інституту є членами міжнародних організацій та комітетів:
– акад. НАН України, проф. В.В. Панасюк є членом ради ESIS та членом Європейської
академії наук, головним редактором міжнародного журналу “Фізико-хімічна механіка
матеріалів”;
– акад. НАН України З.Т. Назарчук – член міжнародної електромагнітної академії, ESIS,
Міжнародного радіосоюзу (URSI), сеньйор Міжнародного інституту інженерів з електротехніки
та радіотехніки (IEEE), співредактор міжнародної серії монографій з електромагнетизму
(видавництво Science House, Tokyo);
– чл.-кор. НАН України В.І.Похмурський – член міжнародної ради корозіоністів (ICC);
міжнародного товариства електрохіміків (ISF); Європейської корозійної федерації (EFC); член
редколегії журналів “Физикохимия

поверхности и защита металлов” (Росія) та “Inzynieria

Powierzchni” (Польща);
– чл.-кор. НАН України І. М. Дмитрах – член ESIS; член редколегії міжнародного журналу
“Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures”;
– чл.-кор. НАН України В. М. Федірко – член редколегії міжнародного журналу “Titan”;
– д.т.н. Г.М. Никифорчин – голова підкомітету з водневої деградації матеріалів ТК10
“Воднева

деградація

матеріалів”

Технічного

Комітету

№10

“Розтріскування

у

середовищах” Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS); членом
редколегії журналів “Advances in Materials Science” (Гданськ, Польща), “The Bulletin of the
Military of Technology” (Варшава, Польща);
– д.т.н. Л.І. Муравський – постійний член Міжнародної організації інженерів – оптиків
(Regular member of SPIE – The International Society for Optics and Photonics), сеньйор SPIE
(Senior Member of SPIE), член редколегії журналу „Acta Agrophysica”, ISSN 1234-4125
(Інститут Агрофізики ім. Б. Добжанського Польської академії наук, Люблін, Польща), член
редколегії часопису „Acta Agrophysica Monographiae”, ISSN 2084-3429, ISBN 978-83-8996924-8 (Інститут Агрофізики ім. Б. Добжанського Польської академії наук, Люблін, Польща);
– д.т.н І.М. Зінь – член редколегії журналу

“Corrosion Engineering, Science and

Technology“ (Великобританія), журналів “International Journal of Corrosion and Scale Inhibition”
(Росія) та “Фізико-хімічна механіка матеріалів” та виконував обов’язки експерта 7-ої рамкової
програми Європейського Союзу;

– д.т.н. І.Ю. Завалій – член редколегії міжнародного журналу “Chemistry of Metals and
Alloys” (Україна); член Міжнародного центру дифракційних даних (США);
– д.т.н. Р.А. Воробель – член редколегій таких міжнародних журналів як “International
Journal of Information Technology and Intelligent Computing” та “Journal of Applied Computer
Science Methods”;

– д.т.н. О.І.Балицький

– член редакційної колегії журналу „Welding Technology

Review – Przeglad Spawalnictwa” ( Польща);
– к.т.н. І.Б. Івасенко – голова Західного осередку Міжнародного інституту інженерів
електриків в Україні (IEEE West Ukraine Chapter).
24 співробітники інституту є членами Європейського товариства з цілісності конструкцій
(ESIS), 16 – міжнародного товариства IEEE. Назагал – 48 представників інституту є членами
міжнародних наукових організацій.
Співробітник інституту член-кореспондент НАН України І.М. Дмитрах отримав нагороду –
сертифікат видавництва ELSEVIER за співпрацю з Європейським товариством з цілісності
конструкцій, як рецензент журналу Engineering Fracture Mechanics.
Дані про тематику наукових досліджень, які проводилися згідно двосторонніх угод між
ФМІ та зарубіжними науковими організаціями подані нижче у таблиці.
Документ в
рамках якого
Результати роботи у
Установа– Тема співробітництва
№
Країна
здійснюється
звітному році та
партнер
(назва проекту)
співроб., термін
публікації
дії
1 Республіка
Державний
Розробка фізикоНауковоСпівпраця
науковий
хімічних основ
дослідний
у розробці
Білорусь
заклад
формування
проект
фізико-хімічних
«Фізикокомпозиційних
Державного
основ формування
технічний
високофункціональн
фонду
композиційних
інститут
их покриттів на
фундаментальн високофункціональни
НАНБілорусії» титанових сплавах их досліджень і
х покриттів на
Білоруського
титанових сплавах
республікансько

го фонду
фундаментальн
их досліджень
Фотопружні і
Договір
акустооптичні
Державного
Інститут
характеристики
фонду фунРеспубліка
технічної
кристалів з
2
даментальних
Білорусь акустики НАН періодичною зміною досліджень 18
Білорусі
показника
травня 2017 р.
№ Ф73/51-2017
заломлення

3

Китай

Розробка
Договір про
апаратурного
міжнародну
Компанія Шен
забезпечення
науковоЛі
інформаційнотехнічну
«Інтелектуальн
вимірювальної
співпрацю від
і Зондуючі
системи для
24.01.06,
інструменти»
обстежень підземних продовжений
трубопроводів
2010 р.

Досліджені п’єзо- і
пружнооптичні властивості анізотропних
кристалів тригліцинсульфату з
періодичною зміною
показника заломлення;
2 статті, 1 доповідь на
кон.
Розроблено
вимірювач
поляризаційного
потенціалу

Співпраця
Розробка фізикоУніверситет
Угода про
у розробці
хімічних основ
Олександра
науковофізико-хімічних
формування
Республіка Стульгинскиса
технічне
основ формування
4
композиційних
(Aleksandras
співробітництво
композиційних
Литва
високофункціональн
Stulginskis
29.09.2016
високофункціональни
их покриттів на
University)
-29.09.2020
х покриттів на
титанових сплавах
титанових сплавах
Співпраця
Розробка фізикоУгода про
у розробці
Інститут
хімічних основ
науковофізико-хімічних
прикладної
формування
Республіка
технічне
основ формування
5
фізики
композиційних
композиційних
Молдова Академії наук високофункціональн співробітництво
13.01. 2017
високофункціональни
Молдови
их покриттів на
-31.12.2020
х покриттів на
титанових сплавах
титанових сплавах
В рамках грантів
для візитів
молодих
Візит молодих
науковців НАН
науковців НАН
України до
Інститут
Місячне стажування
України до Польщі Польщі та згідно
металургії і
молодого науковця у
Республіка матеріалознав згідно з Протоколом з Протоколом до Інституті металургії і
6
до Угоди про наукове
Угоди про
ства
матеріалознавства,
Польща
співробітництво між
наукове
Польської
м. Краків (Польща)
Польською
співробітництво
академії наук
академією наук і
між Польською
НАНУкраїни
академією наук і
НАНУкраїни
15.09.2017р. 14.10.2017р.

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва
Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України
у 2017 році

На території України

Загальна кількість

8

9

10

11

14

4

19

16

15

5

1

2

21

43

48

12
2

45

2

20

29

Отриманих у 2017 р.

За кордоном

7

Гранти

Загальна кількість

Спільні групи

6

Міжнародні
відзнаки
українських
учених

Загальна кількість

Монографії

5

Публікації тез

Угоди

4

Виступи на конференціях

Загальна кількість

3

Лекції

Загальна кількість осіб

2

Статті

виїздівЗагальна кількість

1

Публікації та лекційна
діяльність за кордоном

Монографії

Почато в 2017 р.

Виїзди за
кордон

Прямі зв’язки з
закордонними
партнерами
(кількість)

Участь у
роботі
конференцій,
симпозіумів,
семінарів
тощо

Участь у
роботі
міжнародних
організацій,
комісій,
редакцій
тощо

Загальна кількість

Проводил
ась робота
по темах

Прийнято
закордонни
х
вчених
та
спеціалістів

13

14

15

0

6

2

