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Університети пишаються не лише якістю навчання
і кількістю студентів, а й власними науковими
школами і розробками, багато з яких знаходить
застосування в різних сферах промисловості. Свої
найкращі винаходи до Києва привезли ВНЗ із різних
областей України з нагоди Міжнародного дня науки.
І розмістили їх у холі Міністерства освіти і науки.
То чим можуть похвалитися вітчизняні університети,
з'ясувала «Освіта України».
У СУМАХ ЗНАЮТЬ,
ЯК ЗБЕРІГАТИ ЕНЕРГІЮ
ТА ВИРОБЛЯТИ
АЗОТНІ ДОБРИВА
Впровадження енергозберігаючих ноу-хау в Сумському державному університеті вирішили
розпочати з себе: тут розробили
методику моніторингу споживання тепла будівлями університету, модернізували систему опалення і торік отримали
близько 10% економії. Для опалення приміщення майстерень
Машинобудівного коледжу університету площею близько 200
квадратних метрів використовують теплогенеручий агрегат,
який нагріває воду і прокачує
її по системі. Завдяки тризонному лічильнику він споживає електроенергію за дешевшим нічним тарифом. Схожий

Вищі
навчальні заклади
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продемонстрували
свої найкращі винаходи

за принципом дії агрегат науковців вишу застосовується у
вітчизняному сільському господарстві — це теплогенеруючий
агрегат-гомогенізатор для приготування кормів у тваринництві. Одночасно він є мішалкою,
насосом та нагрівачем.
«Одним з найкомерційніших
наших проектів є вібраційний
гранулятор плаву азотних добрив. Він використовується у
хімічній промисловості для виробництва азотних
добрив,
впроваджений в Україні та за
кордоном, — розповів начальник Центру науково-технічної ку газу, а перетворювати її на
та економічної інформації Ігор електроенергію». Також науковКаплун. — Серед не менш пер- ці університету вміють проводиспективних — турбодетандерні ти енергоаудит та комплексну
агрегати на базі струминно-ре- діагностику стану мережі на воактивних та вихорових турбін, доканалах, що підтверджується
які допомагають не втрачати успішним прикладом співпраці
енергію дросельованого пото- із Сумським водоканалом.

У НАУКОВЦІВ МОЖЕ БАНАЛЬНО
НЕ ВИСТАЧИТИ ЧАСУ
НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС,
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ И
РОБОТУ З ЇХ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ.
ЦЬОМУ ЗАРАДИТЬ СТВОРЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЦЕНТРІВ

КОМПЕТЕНТНО

НАПРЯМ - НА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЮ

У ПОЛТАВІ ПРОГРАМУЮТЬ
ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
І ВИГОТОВЛЯЮТЬ
ВИСОКОМІЦНІ БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ

— На восьми факультетах Полтавського національного технічного університету імені Юрія
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наукових шкіл, які розробляють і впроваджують інноваційч,
/
\
ні продукти й технології, — зазначив проректор з наукової та
три роки міV
інноваційної роботи Володимир
Муравльов. — Зокрема, це унікальна в Україні технологія
ністерство
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вищ і використовують як доуково-технічних
розробавку для виробництва цегли,
бок, — зазначив Євген МиН
вогнетривких і надміцних виро— Ця
^ V H H j ^ ^ B бів. А за напрямом «Енергетика
приурочена до Дня науки,
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та енергозбереження» універневеликою, адже стіни мі^ m J ^ Н і ситет пропонує будівельні маністерства не можуть вмієЧ ь ^ Я теріали, огороджувальні контити стенди всіх ВНЗ із пер' , • »'" струкції, які дають можливість
елективними розробками. Але ^ К Я Н ^ Н В Шш
* знизити витрати на опалення на
вона вкотре підтверджує, що університети мають потужні нау- 20 — 30 відсотків.
кові школи і вагомі здобутки, можуть презентувати свої розробНа електротехнічному факи, здатні зацікавити бізнес і готові до впровадження в реаль- культеті створюється програмний сектор економіки. Всі заходи, які проводить міністерство, не забезпечення та розробляа це і конференції, і тематичні зустрічі керівництва міністер- ється програма для визначення
ства з ректорським корпусом — насамперед спрямовані на під- траєкторії оптимального руху
вищення комерціалізаційної складової університетської науки.
промислових роботів на виЯкщо говорити про співвідношення між фундаментальни- робництві з агресивним сереми і прикладними дослідженнями, то університетській науці є довищем, де люди не працюють.
чим пишатися. Європейські та світові тенденції такі: близько Зокрема, студенти-магістри пи60 відсотків становлять прикладні дослідження, 40 — фунда- шуть для адаптованих систем
ментальні. Середній показник такого співвідношення в укра- програми, прив'язані до реальїнських університетах — від 56 до 44. Також промовистим є ного виробництва в Полтаві. На
інший показник: виділені бюджетні кошти і зароблені універси- останній стадії проекту промистетами. Згідно з ним, заклади, що перебувають у сфері управ- лові роботи зможуть працюваління Міністерства освіти і науки, є лідерами. На одну гривню ти — ставити чи переносити
бюджетних коштів університети заробляють 50 копійок. Цей об'єкти — з допомогою верпоказник є вищим за аналогічні в академічних установах, на- бальних команд.
приклад, Національній академії наук України: тут він коливається від 40 до 46 копійок на витрачену гривню.

Експозицію досягнень
університетів на ниві науки
відкрив і оглянув перший
заступник міністра освіти
і науки України Євген Суліма.
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Кілька премій у галузі науки
і техніки вже отримали диференціальні розчинонасоси, які
можуть транспортувати розчини, рідину певної густини як
нафтопродукти. Над ними працювали одразу чотири наукові
школи університету: з будівельних конструкцій, регіональної
економіки, механізації ручної
праці, мобільності конструкцій.
Сьогодні розчинонасоси, якість
яких краща, а ціни нижчі за
австрійські аналоги, застосовуються на будівельних підприємствах Полтавщини та Сумщини. На конкурсі «Винахід
року-2012» був відзначений і
модуль газогідратної установки, що пропонує альтернативу"
традиційному транспортуванню газу.
Трохи лірики до технічного профілю університету додає
співпраця з Опішнянським інститутом керамографіки. Вивчаються зразки національної кераміки, досліджується їх
склад, а потім у творчих майстернях університету відтворюються аналоги керамічних виробів. Новим перспективним
напрямом для науковців уні-

верситету став вітроенергетичний проект: комплексна розробка і проектування вітрових
турбін на всіх рівнях — від визначення висоти розташування
та кліматичних умов до структури самого об'єкту. Вже проведено масштабне моделювання на
висоті 80 метрів і випробувані
ґратчасті опори турбін.

У ЖИТОМИРІ ОТРИМАЛИ
НАН0МАТЕР1АЛ І БОРЮТЬСЯ
З РАДІОЕКОЛОГІЧНИМ
ЗАБРУДНЕННЯМ
Житомирський державний технологічний університет увійшов
до десятки ВНЗ України, яким
вдалося отримати наноматеріали.
Торік це зробила наукова школа
під керівництвом доктора наук
Павла Москвіна, а результати роботи описані в іноземних журналах, які входять до бази Scopus.
Супертонкий матеріал — його
товщина 100 — 1000 нм — може
використовуватися в сучасних
оптико-електронних приладах і
НВЧ-техніці. А отримали його
в університетській лабораторії
найоптимальнішим і дешевим
способом.

ахідники із Сумського державного університет'
презентували теплогенеруючий агрегат
який допомагає заощаджувати електроенергію

— Прикладом ефективної' вза- ціях — діє на Новодністровській
ємодії з іноземними державами ГАЕС. А полегшений бетон, ствостала спільна шведсько-україн- рений нашими науковцями, впроська програма в галузі радіацій- ваджений у масове виробництво.
ної безпеки «Радіологічні функВ університеті також розроції грибів», яку реалізував наш бляються невеликі, але актуальвищий навчальний заклад, — за- ні прилади, що використовуютьуважила перший проректор уні- ся, зокрема, в роботі охоронної та
верситету Оксана Олійник. - За митної служб. Вони не поступавиділені 900 тисяч крон ми ство- ються зарубіжним аналогам, але
рили сучасну лабораторію, прове- радують ціною. Наприклад, вітли вимірювання радіологічного за- чизняний металодетектор коштує
бруднення й разом зі шведськими близько п'яти тисяч гривень (заколегами працюємо над вивільнен- кордонного виробництва — від
ням ґрунтів від радіоекологічного п'яти тисяч доларів), а алкотестер
навіть з вищим рівнем точності —
забруднення.
Серед практичних досягнень близько восьми тисяч гривень (іноЖитомирського університету — земний — 10 — 15 тисяч доларів).
розробка сучасного й надтонкого фрезового інструменту, який
використовується в промисловості, наприклад, на Бердичівському заводі «Прогрес». А останній
проект — підйомно-транспортний прилад — ВНЗ виконує для
Південно-Західної залізниці. Крім
цього, на Броварській експериментально-виробничій базі ВАТ
«УкрНДІпроектстальконструкція
ім. В. М. Шимановського» введено житомирську розробку — програму, яка розкладає оптимальні
маршрути по певній множині доріг.

У ВІННИЦІ СТВОРЮЮТЬ
ДІАГНОСТИЧНІ
ПРИЛАДИ, ВИПУСКАЮТЬ
МЕТАЛОДЕТЕКТОРИ
Й АЛКОТЕСТЕРИ
У Вінницькому національному технічному університеті працює 14
наукових шкіл різних напрямів:
енергетика, будівництво, машинобудування, інформаційні технології, апаратобудування, екологія.
Окрім великих наукових проектів,
значну увагу приділяють конкретним прикладним розробкам.
— Сьогодні неабиякою проблемою для всього світу, й України зокрема, є діагностика захворювань,
у тому числі онкологічних, — розповів начальник науково-дослідної
частини університету Володимир
Богачук. — Ми створили оптико-діагностичні комплекси, здатні визначати структурні зміни в
організмі людини та діагностувати ракові клітини в крові, а також
лазерний прилад для гінекологічних досліджень. При Вінницькому
національному медичному університеті працює клініка імені Пирогова, в якій лікарі використовують наші прилади — запущені
в серійне виробництво й експериментальні зразки. В галузі енергетики пристрій професора Василя
Кухарчука — сенсор вібрацій для
виявлення змін віброакустичного
стану та прогнозування розвитку
дефектів турбін на електростан-

УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЇЖА ЗА НАУКОЮ»
Кілька цікавих рішень представив Національний університет
харчових технологій. Наприклад,
для хлібопекарської промисловості фахівці розробили рецептуру
хлібобулочних виробів функціонального спрямування з використанням водоростей ламінарії і цистозіри для оздоровлення людей у
забруднених радіонуклідами районах. Окрім того, вони пропонують
антианемічні хлібобулочні вироби,
збагачені залізом, а також солодку
випічку з додаванням лактози, що
стимулюють ріст і розвиток захищеної мікрофлори кишечника. Ці
розробки повністю готові і чекають на втілення в життя.
ДЕ ЗНАЙТИ ПАРТНЕРІВ?
Допомогти вищим навчальним
закладам у дослідницькій роботі повинна інформаційна система
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«Наука в університетах». Дирек-\
тор Департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН
Олександр Якименко розповів,
що університети використовують її для порівняння розвитку
наукових досліджень. Кожен заклад може працювати в цій системі на всіх етапах: при відборі
проектів, експертизі, створенні
звітності й отриманні аналітичних даних. Ця система дає змогу
визначати ефективність роботи
закладів, кафедр і навіть окремих науковців.
— Ми стимулюємо університети створювати на своїй базі центри комерціалізації, — розповідає

Олександр Васильович. — Зрозуміло, що в науковців може банально не вистачити часу на навчальний процес, наукові дослідження і
роботу з їх комерціалізації. Цьому
зарадить створення таких спеціалізованих центрів. Це — нелегка
робота, адже, на жаль, реальний
сектор економіки ще не готовий
повністю сприйняти вітчизняні
розробки. Часто бізнес купує готові рішення за кордоном, незважаючи на існування аналогічних
досягнень в Україні. Ще одна проблема — далеко не завжди вдалі
розробки українських науковців
готові до швидкого впровадження на виробництві. Тому ми звертаємо увагу університетів на важливість роботи з презентації своїх
досліджень, адже вона дає змогу
знаходити надійних вітчизняних
партнерів для реалізації власних
ноу-хау.
Марія БЕЛЯЕВА, Максим К0Р0ДЕНК0,
«Освіта України»

