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1. Кадрове та матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу 
Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на 2020–21 навчальний рік 

затверджено у кількості  6,25 ставки з загального фонду. Загальна кількість науково-
педагогічних працівників – 9.  З них: 
– докторів наук – 3 (Ткаченко В.І.- який обіймає посаду завідувача кафедри; Марченко І.Г., 

Пеліхатий М.М.,), які обіймають посади професорів; 
– кандидатів наук – 6 (Кудрявцев І.М., Кулик О.П., Семененко В.Є., Кошельнік О.В., 

Марущенко І.М., Андрєєва О.Л.), п’ять з яких  обіймають посади доцентів, Андрєєва О.Л. - 
посаду ст. викладача ; 

Крім того в штаті кафедри 2 посади навчально-допоміжного персоналу – провідний 
інженер кафедри (Мацевита І.М.) та інженер  1 категорії (Бажан С.Є.). 

Загальна кількість наукових працівників – 0, кількість аспірантів – 3 (Ткаченко Г.О., 
Аксенова В.Ю,  Бєлих Д. Г.), докторантів – 0. 

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  вик.  обов'язки завідуючого кафедрою і директор НВК 
ВДЕРТ в особі Ткаченка В.І. Така співпраця дозволяє викладати частину спецкурсів та 
проводити навчальну, виробничу і переддипломну практики із залученням матеріальної бази 
вищевказаної установи. 

На кафедрі  витримується баланс досвідчених та молодих викладачів, серед дев’яти 
науково-педагогічних працівників є троє докторів наук з багаторічним досвідом викладання і 
значними науковими досягненнями та п’ять кандидатів наук з багаторічним досвідом 
викладацької роботи. До молодих викладачів можна віднести кандидата  наук Андрєєву О.Л. 

2. Навчальна робота 
Загальний обсяг навчального навантаження кафедри у 2020–21 навчальному році 

складав 3750 годин (2091 у осінньому семестрі, 1659 у весінньому). 
Співробітниками кафедри викладалися такі дисципліни: 

№ Назва навчальної дисципліни Викладачі Групи Навч. 
наван. 

1.  Сірководні джерела Чорного 
моря 

Проф. Ткаченко В.І., 
ст. викл. Андрєєва О.Л 

НФ-51 35 

2.  Сучасні  ресурсо-  і 
енергозберігаючі технології 

Проф. Ткаченко В.І. НФ-41 51 

3.  Матеріалознавство і технології 
матеріалів 

Проф. Ткаченко В.І., 
проф. Марченко І.Г. 

НФ-41 64 

4.  Вступ до фаху  Проф.Ткаченко В.І., 
ст.викл.Андрєєва О.Л. 

НФ-1 30 

5.  Функціональні матеріали 
нетрадиційної енергетики 

 проф. Марченко І.Г., 
проф.Ткаченко В.І., 
доц.Семененко В.Є. 

НФ-41 53 

6.  Функціональні матеріали 
нетрадиційної енергетики 

 проф. Марченко І.Г., 
проф.Пеліхатий М.М. 

НФ-31 24 

7.  Водневі енергоперетворюючі 
комплекси 

Проф. Ткаченко В.І., 
ст. викл. Андрєєва О.Л. 

НФ-41 55 

8.  Екологія нетрадиційних джерел 
енергії 

 Проф. Пеліхатий М.М. НФ-51 30 

9.  Радіоекологія в нетрадиційній 
енергетиці 

 Проф. Пеліхатий М.М. НФ-51 35 

10.  Новітня нетрадиційна 
енергетика та її потенціал 

 доц. Марущенко І.М. НФ-51 30 



11.  Сучасні методи моделювання 
фізичних процесів 

 Проф. Марченко І.Г. 
 Проф.Пеліхатий  М.М. 
Проф.Ткаченко В.І. 

Аспірант.,  
2 курс 

78 

12.  Матеріали та технології 
сонячної енергетики 

 Доц. Кудрявцев І.М. 
 

НФ-51 30 

13.  Електрика і магнетизм  Доц. Кудрявцев І.М. 
 Доц. Кулик О.П. 

ПФ, КФ (2 
курс) 

235 

14.   Оптика  Доц. Кудрявцев І.М. ПФ, КФ (2 
курс) 

199 

15.  Менеджмент нетрадиційних 
систем енергетики 

   Доц. Кудрявцев І.М. НФ-31 24 

16.  Термодинаміка енергетичних 
систем 

 Доц. Кулик О.П. НФ-41 69 

17.  Кріогенні силові установки  Доц. Кудрявцев І.М. НФ-31 24 
18.  Механіка  Доц. Кулик О.П. 

 доц. Кудрявцев І.М. 
ПФ, КФ     
(1 курс) 

284 

19.  Сонячна енергетика   Доц. Кудрявцев І.М. ПФ-51 45 
20.  Фізика  Доц. Кулик О.П. МЕС,1курс 74 
21.  Молекулярна фізика  Доц. Кулик О.П., 

 доц. Кудрявцев І.М. 
ПФ, КФ (1 
курс) 

236 

22.  Прикладна термодинаміка  Доц. Кулик О.П. НФ-41 51 
23.  Атомно-ядерна фізика  Доц. Марущенко І.М ПФ,КФ, 

3курс 
140 

24.  Статистична механіка і фізична 
кінетика 

 Доц. Марущенко І.М. НФ-51 30 

25.  Теоретична механіка  Доц. Марущенко І.М. ПФ, КФ (2 
курс) 

105 

26.   Статистична фізика та 
термодинаміка 

 Доц. Марущенко І.М. ПФ-41 74 

27.  Нанофізика і фемтохімія в 
нетрадиційній енергетиці та 
ресурсозбереженні 

 Доц. Марущенко І.М. ПФ-51 35 

28.  Конструкційні матеріали 
нетрадиційної енергетики та 
технології їх створення 

 Доц. Семененко В.Є. ПФ-51 20 

29.  Воднева енергетика  Доц. Семененко В.Є. ПФ-41 69 
30.  Сучасний стан вуглецьводневих 

технологій 
 Доц. Кошельнік О.В. НФ-51 30 

31.  Біопаливні технології в 
енергетиці        

 Доц. Кошельнік О.В. НФ-41 48 

32.  Методи оцінки потенціалу 
нетрадиційних енергоресурсів 

Ст.викл.Андрєєва О.Л. НФ-31 24 

33.  Інженерна графіка  Доц. Альохіна С.В. 
 

МЕС,1 курс 69 

 
Співробітники кафедри здійснювали керівництво кваліфікаційними роботами 

бакалаврів (група НФ-41) та дипломними роботами магістрів (НФ-61). Усі роботи були 
успішно захищені. 

Вказані викладачі здійснювали керівництво виробничою та переддипломною 
практиками у відповідних студентів гр. НФ-41, НФ-61. 

Проф. Ткаченко В.І. був членом Державної екзаменаційної комісії в ННІ  комп. фізики 
та енергетики. 

Проф. Ткаченко В.І. та доц. Кулик О.П. були членами екзаменаційної комісії з 
фахового іспиту при вступі до магістратури. 

 



Усіма науково-педагогічними працівниками проведено відкриті заняття з 
взаємовідвідуваннями.  

На засіданнях кафедри було проведено обговорення відкритих занять і були надані 
рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу. 

Навчальне навантаження, що було заплановано по кафедрі на 2020–21 навчальний 
рік виконано не  повністю  у зв’язку зі святковими днями та  відрахуванням студентів 
( Яницький Юрій,   Кордубан Ігор ). Недоопрацьовані години були компенсовані за рахунок 
методичної та організаційної робіт. 

3. Робота з працевлаштування 
У 2020–21 навчальному році проводилася робота із залучення випускників навчально-

наукового інституту комп. фізики та енергетики до аспірантури ( Бєлих Д.Г.) 
4. Навчально-методична робота 
Усі спецкурси кафедри забезпечені електронними конспектами лекцій, з якими 

працюють студенти, зокрема: 
 

№ Назва навчальної дисципліни Виконавець Обсяг 
1.  Сучасні  ресурсо-  і енергозберігаючі технології Проф. Ткаченко В.І. 22 арк. 
2.  Термодинаміка енергетичних систем Доц. Кулик О.П. 36 арк. 
3.  Конструкційні матеріали нетрадиційної 

енергетики та технолог.їх створення 
Доц. Семененко В.Є. 18 арк. 

4.  Енергогенеруючі сірководневі комплекси Доц. Семененко В.Є. 26 арк. 
5.  Альтернативна енергетика Доц. Кудрявцев І.М. 28 арк. 
6.  Кріогенні силові установки Доц. Кудрявцев І.М. 24 арк. 
7.  Новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал       Доц. Марущенко І.М. 19 арк. 
8.  Нанофізика і фемтохімія в нетрадиц .енергетиці та 

ресурсозбереженні 
Доц. Марущенко І.М. 20 арк. 

9.  Вуглець і водень в енергетиці Доц. Кошельник О.В. 26 арк. 
10.  Прикладна термодинаміка Доц. Кулик О.П. 32 арк. 
 
Викладачі кафедри (проф. Пеліхатий М.М., доц. Кулик О.П., доц. Марущенко І.М.) 

приймали активну участь у розробці тимчасових стандартів освіти, зокрема, навчальних 
планів за спеціальністю 105 "Прикладна  фізика та наноматеріали», освітніх програм: 
«Прикладна фізика енергетичних систем», «Прикладна фізика нетрадиційної енергетики» зі 
спеціалізації «Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології», а також 
робочих навчальних планів з відповідної спеціалізації.  

В умовах карантину викладачами кафедри були створені дистанційні курси навчальних 
дисциплін, виробничої, переддипломної та навчально-ознайомчої практик 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; 

• власне екзаменаційні завдання, які можуть бути представлені у різних формах 
проведення іспиту. 

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

Зав. кафедрою Ткаченко В.І. 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. 
 Доц. Кулик О.П. пройшов стажування в Науково-дослідному інституті електроніки 
університету  Шізуоки,  м.  Хамамацу,  Японія (01. 2020 р.) 



 
 
5. Наукова робота 

Співробітниками кафедри 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), що виготовлена на основі 
конфузор-диффузорного повітряного концентратора і турбінного перетворювача енергії вітру. 
Проводився аналіз ефективності роботи ВЕУ, наведені теоретичні дані з комп'ютерного 
моделювання, з метою підвищення ефективності роботи, проведена робота з проектування та 
аналізу роботи модернізованої ВЕУ. У результаті аналізу стандартними програмними 
пакетами експериментальних даних створена комп'ютерна модель. 
2. Модель опису реальної молекули води за допомогою її двовимірного аналогу – віртуальної 
молекули води (ВМВ). Довжина зв’язку H-О та маса атома кисню перенормовані за умови 
рівності власних частот коливань ВМВ та реальної молекули. За допомогою комп’ютерного 
моделювання отримано стійку ВМВ, досліджено її лінійну і нелінійну динаміку у 
зовнішньому електромагнітному полі. Показано, що під дією електричного поля змінної 
амплітуди на резонансній частоті спостерігається дисоціація ВМВ, розрив її зв’язків має 
граничний характер і залежить від кута дії електричного поля. Встановлено, що в області, де 
завжди відбувається розрив зв’язку H-О, зв’язок H-H має островки стабільності. Розраховані 
оптимальні параметри дисоціації ВМВ. 
3. Математична модель опису резонансів Шумана. Запропоновані розв'язки для векторного і 
скалярного потенціалів при поширенні стоячих хвиль в резонаторі Земля-іоносфера, графічно 
показаний розподіл електричного потенціалу на поверхні Землі. Отримана модель дозволила 
описати експеримент Тесли з бездротової передачі електрики за допомогою 
наднизькочастотних хвиль. 
4. Оригінальна експериментальна установка для вивчення високовольтних розрядів у рідинах. 
З використанням високовольтного генератора отримані високовольтні імпульси заданої 
частоти і шпаруватості, а також електричні розряди у водному розчини з виділенням воднево-
кисневої плазми та утворенням електрогідравлічного ефекту. Визначено основні фізичні 
фактори, що впливають на характер і силу розрядів, знайдені резонансні частоти. 
5. Оригінальна експериментальна установка для дослідження взаємодії впливу 
електромагнітних полів на рослинні організми. Були визначені резонансні частоти для різних 
порід дерев. Отримані результати можуть бути використані в галузі альтернативної 
енергетики для посилення електромагнітних сигналів, генерації електрики, а також для 
управління ростом і плодоношенням рослинних організмів. Можливий також розвиток даного 
напрямку досліджень для встановлення доступного електромагнітного способу обміну 
інформацією між людиною і рослиною. 
6. Розроблена оригінальна установка для дослідження явища акустичної левітації в умовах 
гравітаційного поля Землі. Були визначені параметри стоячих хвиль, у вузлах яких може 
перебувати досліджуваний об’єкт. Отримані результати можуть бути використані в галузі 
трибофізики і трибомеханіки, а також, альтернативної енергетики. 
7. Модернізовано діючий макет оригінальної енергоефективної системи радіаційної безпеки 
на основі напівпровідникових детекторів, що містить термоелектричний пристрій, який 
забезпечує стабільно знижену по відношенню до навколишнього середовища робочу 
температуру  детектора іонізуючого випромінювання, чим дозволяє покращити його 
енергетичні і спектральні характеристики. 
За звітний період було опубліковано більше 20 наукових статтей, з них 12 у журналах, що 
мають імпакт-фактор та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science – проф. 
Ткаченко В.І., доц. Кулик О.П , доц. Семененко В.Є., доц. Марушенко І.М., ст. викл. Андрєєва 
О.Л. у фахових виданнях, вітчизняних і закордонних журналах та збірниках наукових праць- 
проф. Ткаченко В.І., проф. Марченко І.Г., проф. Пеліхатий М.М., доц. Кулик О.П., доц 
Кудрявцев І.М., доц. Марушенко І.М., доц. Кошельнік О.В., доц. Семененко В.Є., ст.викл. 
Андрєєва О.Л.  

 



Представлені доповіді на наукових міжнародних конференціях ( проф.Ткаченко В.І., 
проф. Марченко І.Г, проф. Пеліхатий М.М., доц. Кулик О.П., доц. Кудрявцев І.М., доц. 
Семененко В.Є., доц. Кошельнік О.В., доц. Марушенко І.М., ст. викл. Андрєєва О.Л.),  

 
Зокрема, статті, у співпраці зі студентами, представлені на Всеукраїнській науково-

технічній конференції «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 
 
Автори: В.Є. Семененко, М.Ю. Кравчук 
Назва: ВПЛИВ СПРЯМОВАНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА МОНОКРИСТАЛІЧНУ 
СТРУКТУРУ ЛЕГОВАНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 
Автори: В.В. Колесник, І.М. Марущенко 
Назва: ОБЧИСЛЕННЯ МАТРИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ БРАГІНСЬКОГО ДЛЯ ПЛАЗМИ В 
МАГНІТНОМУ ТЕРМОЯДЕРНОМУ РЕАКТОРІ 
 
Автори: І.М. Кудрявцев, С.С. Самородов 
Назва: КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДАНИХ 
 
Автори: С.Н. Ковалев, И.Н. Кудрявцев 
Назва: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ DDS ГЕНЕРАТОР НА БАЗЕ МИКРОСХЕМЫ AD98 
 

Забезпечена участь у міжнародних проектах за програмою «Спільні дослідження з 
Науково-дослідним центром біомедичної інженерії 2020» Японія, гранти № 2066 та 2067, 
06.2020-03.2021 (проф. Ткаченко В.І., доц. Кулик О.П.).  

 
 
Доц. Кулик О.П. у співавторстві взяв участь у міжнародному семінарі з біомедичної та 

стоматологічної інженерії (5 березня 2021 р.), Токіо, Японія та представив презентацію на 
тему «Development of Cd(Zn)Te-based X/gamma-ray detectors with high resolution for security and 
diagnostics instruments». 

Студенти старших курсів під час роботи над дипломними роботами залучалися в 
адаптивному режимі до наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедри, зокрема 
на філії кафедри в НВК ВДЕРТ ННЦ ХФТІ. Кафедра ініціювала укладання та продовження 
договорів між університетом та наступними підприємствами (базами практик): Національний 
науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Приватна фірма «Золотий переріз»,  
Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного, фізико-технічний інститут 
низьких температур імені  Б.І. Вєркіна, ТОВ «ГРАНДЕГ-УКРАЇНА».  З   підприємствами  
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Науково-
виробничий комплекс «ВДЕРТ» ХФТІ, ТОВ  «ГРАНДЕГ-УКРАЇНА», були пролонговані 
договори про співпрацю. 

 Використання наукової бази провідних академічних інститутів Харкова та приватних 
енергетичних компаній дозволило суттєво покращити підготовку студентів кафедри, що було 
відображено в високих оцінках, отриманих під час захисту дипломних робіт. 
Професором В. І. Ткаченко  та  ст.викл.  Андрєєвою О.Л. були  розроблені  та  здані  до  друку 
методичні вказівки "Моделювання  газліфта сірководневої води Чорного моря в лабораторних 
умовах". 

 
Вищенаведені результати свідчать про те, що незважаючи на відсутність 

бюджетного фінансування, наукова робота на кафедрі проводиться на досить високому 
рівні. 

 



6. Організаційна та виховна робота 
На кафедрі фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології подальший розвиток 

зазнала навчально-методична лабораторія щодо експериментальних досліджень в галузі 
альтернативної енергетики. Лабораторія використовується як у навчальному процесі, так і під 
час виконання наукової роботи. Студентами дипломниками кафедри під час навчальної та 
виробничої практики були задіяні експериментальні установки на основі елементів Пельтьє 
для покращення спектральних характеристик діодних детекторів та отримання води з повітря, 
установки для вивчення високовольтних розрядів у рідинах, для дослідження взаємодії впливу 
електромагнітних полів на рослинні організми, для дослідження термоелектричних явищ на 
основі біметалів, для дослідження процесів перетворення механічної енергії руху людини в 
електричну з застосуванням п’єзоелементів, для дослідження частотно-резонансних 
характеристик промислових металів в імпульсних магнітних полях та ін. Була модернізована 
термоелектрична установка для забезпечення температурно-зниженного режиму роботи 
напівпровідникових детекторів іонізуючого випромінювання, розроблена установка для 
дослідження явища акустичної левітації, тощо. Подальшого розвитку набули методики 
дозиметричного вимірювання радіаційного фону та моніторингу стану навколишнього 
середовища, була розроблена та знайшла втілення в дипломних роботах методика 
діагностування інтенсивності електромагнітних полів вздовж високовольтних ліній 
електропередавання.   

Співробітниками кафедри проводилася робота з реконструкції кафедрального сайту, 
який постійно поповнюється результатами наукових досліджень та навчально-методичними 
матеріалами. 

Проводилася планова профорієнтаційна робота у дистанційному режимі  серед учнів 
шкіл м. Харкова та області (Ткаченко В.І., Кудрявцев І.М., Кулик О.П., Семененко В.Є., 
Марущенко І.М.), кафедра приймала активну участь у проведенні днів відкритих дверей 
університету (Ткаченко В.І., Кулик О.П.), зокрема у дистанційному режимі, з висвітленням 
презентаційних матеріалів в Інтернет-просторі, у роботі виставки магістерських освітніх 
програм університету (Ткаченко В.І.). Проф. Пеліхатий М.М., доценти Кулик О.П., Кудрявцев 
І.М., Марущенко І.М., ст викл Андрєєва О.Л. виконували обов’язки кураторів студентських 
груп, з якими регулярно проводилася виховна робота. В поточному навчальному році науково-
педагогічні працівники кафедри брали активну участь у роботі семінарів інституту для 
обдарованої учнівської молоді (Ткаченко В.І., Кудрявцев І.М.,), у роботі загально фізичного 
семінару в інституті (Ткаченко В.І., Марущенко І.М.),  що сприяло залученню студентів до 
наукової роботи на ранніх етапах навчання в університеті. Проводилась планова робота з 
заселення студентів до гуртожитку та відвідування гуртожитку з метою забезпечення 
контролю за виконанням студентами правил проживання. 

Співробітники кафедри беруть досить активну участь у організаційній та 
виховній роботі навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики  
ХНУ імені В.Н.Каразіна. 
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