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Наукові роботи, виконання яких починається у 2023 році 
 

Назва НДР 
(прикладна або фундаментальна) 

Строки 
виконання 

Керівник НДР Мета роботи Очікувані результати 

1 2 3 4 5 
Дослідження процесів згоряння 
скидних, альтернативних газових 
палив, природного газу та їх сумі-
шей і розроблення енергоефектив-
них технологій їх спалювання для 
нагріву матеріалів та поверхонь в 
промислових агрегатах.  
Фундаментальна. Відомча. 

2023-2027 к.т.н. В.С. Пікашов Розвиток наукових засад про-
цесів  інтенсифікації теплооб-
міну в промислових  агрегатах 
та термічна утилізація твердих 
і рідких відходів з використан-
ням палив різного похо-
дження. 

Створення наково-технічних основ розро-
бки і конструювання технічних рішень 
спалювання газів з використанням тепла 
відхідних газів. Розроблення та впрова-
дження нових пальникових пристроїв з ре-
куператорами. Створення технологій опа-
лення великих  приміщень випромінюва-
льними протяжними трубами з викорис-
танням твердого палива. Вперше у вітчиз-
няній практиці буде розроблена система 
опалення інфрачервоними (радіаційними) 
трубами для обігріву військових примі-
щень: казарм, гаражів, складів боєприпа-
сів, ангарів, ремонтних приміщень і подіб-
них об’єктів з використанням рідкого па-
лива - відпрацьованих масел, продуктів пі-
ролізу шин, пластиків, солярки, а також де-
ревини і різного твердого палива. 

Наукові засади отримання і вико-
ристання складних газових систем 
методами термохімічної переробки 
вуглеводнів і органовмісної сиро-
вини. 
Фундаментальна. Відомча. 
 

2023-2027 к.т.н. О.І. Ховавко Вивчення і узагальнення 
впливу складу і методів одер-
жання складних газових атмо-
сфер на синтез наноматеріалів 
і створення на цій основі нових 
енергоефективних технологій 
виробництва вуглецевих і ме-
талевих наноматеріалів. 

Методи переробки вуглеводнів  з досяг-
ненням наперед заданих потенціалів хіміч-
них елементів. Механізм утворення вугле-
цевих нанотрубок в області помірних тем-
ператур при обробці відновленого заліза 
продуктами повітряної конверсії природ-
ного газу. Оптимізація вихідних компоне-
нтів комбінованого палива для отримання 
синтез-газу із заданим вмістом СО й Н2. 
Рекомендації щодо впровадження розроб-
лених технологій в енергетичну галузь Ук-
раїни у воєнний та післявоєнний час. 

1 2 3 4 5 



Наукові засади використання від-
новлювальних джерел енергії та ві-
дходів у системах енергетичного за-
безпечення міст та поселень Укра-
їни. 
Фундаментальна. Відомча. 

2023-2027 д.т.н. К.Є. П’яних Створення наукових підходів 
та вироблення практичних ре-
комендацій щодо забезпе-
чення енергетичних потреб 
міст України за рахунок вико-
ристання власних вторинних 
енергетичних ресурсів, відхо-
дів та скидних енергетичних 
потоків, що можна визначити 
терміном про створення «енер-
гоефективного міста». Розро-
бка методологія вибору опти-
мальних підходів спрямованих 
на зменшення споживання ви-
копних енергоресурсів в про-
мисловості та комунально-по-
бутовому секторі міст України 
з одночасним впровадженням 
заходів щодо поліпшення у мі-
стах екологічної ситуації шля-
хом часткового перетворення 
відходів у електричну та теп-
лову енергію з комбінуванням 
централізованої та розосере-
дженої генерації; Розробка та 
впровадження методів вироб-
ництва, підготовки та викорис-
тання паливно-енергетич-
них  ресурсів, основою яких є 
відновлювані ресурсів, побу-
тові та промислові відходи. 

Дослідно-промислові гібридні (когенера-
ційні) установки на відновлювальних дже-
релах енергії. Методика розроблення схем 
енергозабезпечення населених пунктів Ук-
раїни. Програма забезпечення енергетич-
ної ефективності регіонального рівня. Ме-
тодика організації використання відновлю-
вальних джерел енергії та відходів у систе-
мах енергетичного забезпечення міст та 
поселень України з оптимізацією за крите-
ріями: ефективність використання енерго-
ресурсів, зменшення витрат населення та 
бюджету на енергозабезпечення, зрос-
тання доходів підприємств, задіяних в ци-
клі виробництво-споживання енергії. 



1 2 3 4 5 
Енергоефективні технології вироб-
ництва, зберігання та викорис-
тання палив на основі біометану та 
водню. 
Фундаментальна. Відомча. 

2023-2027 д.т.н. Г.В. Жук Технології виробництва па-
лива та вуглекислоти з місце-
вої сировини. 
Наукові основи та особливості 
використання біометану та во-
дню в двигунах внутрішнього 
згоряння; 
Ефективні технології збері-
гання та транспортування біо-
метану, водню та вуглекис-
лоти (в тому числі в зрідже-
ному та стисненому станах); 
Рекомендації щодо впрова-
дження розроблених техноло-
гій в автомобільну галузь Ук-
раїни у воєнний та післявєн-
ний час. 

Будуть розроблені технології виробництва 
палива та вуглекислоти з місцевої сиро-
вини, що не мають аналогів на Україні та 
наукові основи використання біометану та 
водню в двигунах внутрішнього згоряння. 
Вперше в Україні будуть розроблені ефек-
тивні технології зберігання та транспорту-
вання біометану, водню та вуглекислоти (в 
тому числі в зрідженому та стисненому 
станах). 
Будуть розроблені рекомендації щодо 
впровадження розроблених технологій в 
автомобільну галузь України у воєнний та 
післявєнний час. 

Розробка енергоефективної автома-
тизованої системи високоякісного 
випалу вапняку у шахтних печах. 
Прикладна. Пошукова. 

2023-2024 к.т.н. А.І. Торчинсь-
кий 

Створення автоматизованої 
системи високоякісного ви-
палу вапняку у шахтних печах. 

Зниження питомих витрат природного газу 
не менше як на 15 %, збільшення якості 
одержаного вапна, збільшення продуктив-
ність, зниження трудовитрат при експлуа-
тації шахтної печі. 
Було заплановано впровадження на шахт-
ній печі випалу вапна на підприємстві  
ЗАО «Таврійська будівельна компанія»,  
м. Херсон 

Покращення ефективності утиліза-
ції твердих побутових відходів за 
допомогою енергетичних установок 
на базі паропоршневих двигуні. 
Прикладна. Пошукова. 

2023-2024 к.т.н. В.С. Вербовсь-
кий 

Дослідження процесів зго-
ряння газового палива, отри-
маного з полігонів ТПВ в паро-
поршневих двигунах; Розро-
бка методик використання газу 
полігонів ТПВ в якості 
палива паропоршневих двигу-
нів. 

Використання результатів досліджень на 
автономних установках виробництва тепла 
та електроенергії 

 
 


