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1. Навчальна робота  
 Щорічне педагогічне навантаження за 2020-2021 навчальний рік не 
перевищувало встановлених нормативів і складало:  

Навчальний рік Заплановано (год.) Виконано (год.) 
2020-2021 300 300 

 
 

2. Методична робота 
 
Протягом звітного періоду приймав активну участь у розробці робочих 

навчальних планів, робочих навчальних програм кафедри, зокрема, з 
навчальних дисциплін «Сірководневі джерела Чорного моря», «Сучасні  
ресурсо- і енергозберігаючі технології», «Матеріалознавство і технології 
матеріалів», «Вступ до фаху», «Функціональні матеріали нетрадиційної 
енергетики», «Водневі енергоперетворюючі комплекси», «Сучасні методи 
моделювання фізичних процесів». Завідувачем кафедри проводяться 
контрольні відвідування занять викладачів зі студентами. Проводиться 
робота з вивчення і впровадження передового досвіду організації 
навчального процесу у ВНЗ України. Під його керівництвом виконується  
освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії аспіранта 3 року 
навчання Ткаченка  Георгія Олександровича. 

В умовах карантину проф. Ткаченко  були створені дистанційні курси 
зі своїх дисциплін на базі LMS Moodle, де проводились лекційні, практичні, 
семінарські  заняття ,  тощо .  Був  створений  підсумковий  розділ  у  
дистанційному  курсі,  що  містить  такі  складові  елементи: методичні 
рекомендації щодо проведення  підсумкового   контролю (екзамену, заліку); 
питання для підготовки до підсумкового контролю; зразок екзаменаційного 
або залікового завдання; елемент «Форум» або елемент «Чат» для 
проведення консультацій перед підсумковим контролем із зазначенням часу і 
дати його роботи на головній сторінці опису та налаштуваннями його на 
необхідний час, тощо. 



Усі дисципліни, що викладалися у 2020–21 навчальному році 
забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами. 

Кафедра  співпрацює з науковою установою НАН України: науково-
виробничий комплекс "Відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі 
технології" Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 
інститут» (НВК ВДЕРТ ННЦ ХФТІ).Співпраця заснована на відповідності 
тематики досліджень кафедри з тематикою досліджень НВК ВДЕРТ, яку 
очолює  виконуючий обов'язки завідуючого кафедрою і директор НВК 
ВДЕРТ Ткаченко В.І. Така співпраця дозволяє викладати частину спецкурсів 
та проводити навчальну, виробничу і переддипломну практики із залученням 
матеріальної бази вищевказаної установи , сприяє залученню студентів до 
наукової роботи на ранніх етапах навчання в університеті. 

Проф. Ткаченко В.І. консультував студентів в написанні 
кваліфікаційних робіт , зокрема , робота бакалавра Носко О.В ., під 
керівництвом проф. Ткаченка В.І., була успішно захищена. 

 

3. Наукова робота 
Протягом звітного періоду опубліковано 13 статей, з них 12 – статей в 

журналах, що мають імпакт - фактор (І) та/або входять до баз даних SCOPUS 
(S),  1 - стаття у виданнях інших країн (список додається), приймав участь у  
2   наукових конференціях з проблематики кафедри. 

 
Статті, що мають імпакт - фактор (І) та/або входять до баз даних 

SCOPUS( S) : 
 

1.Starting currents of modes in cylindrical cavities with mode-converting corrugations for 
second-harmonic gyrotrons 

Tkachova, T.I., Shcherbinin, V.I., Tkachenko, V.I., ...Thumm, M., Jelonnek, J. 

Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2021, 42(3), стр. 260–274 

2.Mode-converting corrugations for cavities of second-harmonic gyrotrons with improved 
performance 

Tkachova, T.I., Shcherbinin, V.I., Tkachenko, V.I. 

East European Journal of Physics, 2021, 2021(2), стр. 89–97 

3.Linear Theory of Beam-Wave Interaction in Gyrotron Cavities with Mode Conversion 

Maksimenko, A., Shcherbinin, V., Tkachenko, V. 

2020 IEEE Ukrainian Microwave Week, UkrMW 2020 - Proceedings, 2020, стр. 929–932, 9252719 



4.Rayleigh-Plateau dissipative instability 

Andrieieva, O.L., Bulavin, L.A., Tkachenko, V.I. 

East European Journal of Physics, 2020, 2020(2), стр. 38–47 

 

5.Nonlinear interaction of macrosteps on vicinal surfaces at crystal growth from vapor 

Kulyk, O.P., Tkachenko, V.I., Podshyvalova, O.V., Gnatyuk, V.A., Aoki, T. 

Journal of Crystal Growth, 2020, 530, 125296 

 

6.Relaxation of edge dislocations in metals under the action of external stresses 

Borts, B.V., Skoromnaya, S.F., Tkachenko, V.I. 

Problems of Atomic Science and Technology, 2020, 130(6), стр. 83–88 

 

7.To the distribution of the dispersion equation roots for the parametric cherenkov 
radiation 

Tkachenko, V.I., Tkachenko, I.V., Tolstoluzhsky, A.P., Khizhnyak, S.N. 

Problems of Atomic Science and Technology, 2020, 130(6), стр. 36–40 

 

8.Viscosity and vortex formation in a liquid placed in a rotating cylindrical vessel 

Andrieieva, O.L., Bulavin, L.A., Kudriavtsev, I.N., Sokolenko, R.S., Tkachenko, V.I. 

East European Journal of Physics, 2020, 2020(4), стр. 110–118 

 

9.Supercritical fluid extraction of molybdenum complexes and its isotopes with carbon 
dioxide 

Borts, B.V., Bulavin, L.A., Skoromnaya, S.F., Tkachenko, V.I. 

Problems of Atomic Science and Technology, 2020, 129(5), стр. 27–32 

 

10.Non-stationary model of the solar core 

Skoromnaya, S.F., Tkachenko, V.I. 

Problems of Atomic Science and Technology, 2020, 127(3), стр. 101–104 



 
11. A Model of Induced Motion of Inclusions in Inhomogeneously Stressed Crystals 

Kulyk, O.P., Bulavin, L.A., Skoromnaya, S.F., Tkachenko, V.I. 
 
Lecture Notes in Networks and Systems, 2020, 101, стр. 326–339 

 
12. Stability of a Viscous Incompressible Conducting Liquid Layer of a Cylindrical Shape 
in an Inhomogeneous Temperature Field and a Magnetic Field of a Vacuum Arc Current 
Through it. 

Andrieieva O.L., Borts B.V., Vanzha А.F., Korotkova I.М.Tkachenko, V.I. 
 
Problems of Atomic Science and Technology, 2021, № 3 (133). Series: Nuclear Physics 
Investigations, p. 91 - 97. 

 
Статті у виданнях інших країн: 

 
A Frank - Read Source Model.  

Borts B. V.,Skoromnaya S. F. 

Open Journal of Metal, 2020, V. 10, No 3, p. 35 - 44. 
 

Наукові конференції з проблематики кафедри : 
 
1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Фізико-технічні проблеми енергетики та 
шляхи їх вирішення 2021» (ФТПЕШВ, Харків, 2021). 

 
Автори: В.І. Ткаченко, Г.О. Ткаченко 
Назва: Модель опису динаміки розподілу водню і гелію під час зародження сонячної 
системи. 
 
2. XIX Конференции по физике высоких энергий и ядерной физике (23-26 марта 2021 
г., Харьков, Украина). 
 
Автори: О.Л. Андреева, А.П. Кулик, О.В. Подшивалова, В.І. Ткаченко  
Назва: Аналитическое решение уравнения Бюргерса для периодических начальных 
возмущений. 
 
Автори: О.Л. Андреева,  В.І. Ткаченко  
Назва: Критерий подобия для свободного падения сфер в цилиндрических каналах с 
вязкой жидкостью. 
 
Автори:  О.Л. Андреева, Б.В. Борц, А.Ф. Ванжа, И.М. Короткова, В.І. Ткаченко  
Назва: Устойчивость вязкой несжимаемой проводящей жидкости во внешнем магнитном 
поле. 
 
Автори:  Б.В. Борц, В.І. Ткаченко 
Назва: Холодные нейтроны в борьбе с коронавирусом COVID-19. 



 
Автори: Б.В. Борц, С.Ф. Скоромная, В.І. Ткаченко  
Назва: Пробоподготовка осмия для сверхкритической флюидной экстракции диоксидом 
углерода. 
 
Автори: В.І. Ткаченко, Г.О. Ткаченко 
Назва: Нелинейные плазменные колебания протосолнечного вещества при зарождении 
солнечной системы. 
 
Під керівництвом проф.Ткаченка були модернізовані інноваційні розробки, 
зокрема в галузях альтернативної енергетики, що активно використовувалися 
для науково-дослідної роботи разом із студентами: 
1. Експериментальна вітрова енергетична установка (ВЕУ).  
2. Модель опису реальної молекули води за допомогою її двовимірного 
аналогу – віртуальної молекули води (ВМВ).  
3. Математична модель опису резонансів Шумана.  
4. Лабораторна установка для Моделювання газліфта сірководневої води 
Чорного моря. 
5. Оригінальна експериментальна установка для вивчення високовольтних 
розрядів у рідинах. 
6. Оригінальна експериментальна установка для дослідження взаємодії 
впливу електромагнітних полів на рослинні організми.  
7. Розроблена оригінальна установка для дослідження явища акустичної 
левітації в умовах гравітаційного поля Землі.  
8. Модернізовано діючий макет оригінальної енергоефективної системи 
радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів.  
 
Зав. кафедрою Ткаченко В.І. бере участь у міжнародних проектах за 
програмою «Спільні дослідження з Науково-дослідним центром біомедичної 
інженерії  2020» Японія,  гранти № 2066  та  2067,  06.2020 - 03.2021 .  
 
Професором В. І. Ткаченком   та  ст. викл.  Андрєєвою О.Л.  були  розроблені  
та  здані  до  друку методичні вказівки "Моделювання  газліфта сірководневої 
води Чорного моря в лабораторних умовах" з курсу «Ресурсозберігаючі та 
екологічно чисті технології». 

      
      

4. Організаційна робота 
Протягом звітного періоду приймав активну участь очно та 

дистанційно в:  
• роботі спеціалізованої ради Д64.051.12 Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна; 
• роботі кафедри з профорієнтації вступників на днях відкритих дверей 

університету,  
• роботі семінарів інституту для обдарованої учнівської молоді; 
• роботі з працевлаштування випускників, інститу 



• роботі редакційної колегії наукового журналу, що видається в 
університеті (East European Journal of Physics); 

• роботі редакційної колегії наукового журналу, що видається в Харкові 
(Eastern-European Journal of Enterprise Technologies). 

 
 

 
 
 

Проф. Ткаченко В.І. був членом Державної екзаменаційної комісії в ННІ  
комп. фізики та енергетики та членом екзаменаційної комісії з фахового 
іспиту при вступі до магістратури. 

Заплановано підвищує кваліфікацію за основним місцем роботи - в 

Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний 
інститут». 
Слідкує за вчасним, згідно графіка, проходженням  курсів підвищення 
кваліфікації працівниками кафедри. 

          
  29 червня 2021  р.    В.І. Ткаченко 
 

Звіт затверджений на засіданні кафедри фізики нетрадиційних 
енерготехнологій та екології. 

 
Протокол №  06-2/21          від      29 червня    2021  р. 
 
Головуючий на засіданні кафедри фізики 
нетрадиційних енерготехнологій та екології                        Віктор ТКАЧЕНКО 
 
Секретар кафедри   Олександр КУЛИК 


