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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Основні напрями діяльності та структура: 

 
• ядерна фізика  - 16 відділів,       

• атомна енергетика  - 5 відділів, 

• радіаційна фізика та 

      радіаційне матеріалознавство - 3 відділи, 

• фізика плазми  - 3 відділи, 

• радіоекологія та 

          радіобіологія  - 2 відділи. 

 

Всього : 29 наукових і науково-технічних відділів. 

Інститут ядерних досліджень НАН України створено 1 червня 1970 р. 
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Ядерно-фізичні установки: 

 
• дослідницький реактор ВВР-М (модернізація СУЗ, модернізація сховища 

в/ядерного палива, низькозбагачене ядерне паливо, концепція нового 
дослідницького реактора); 

• “гарячі” камери (новий комплекс випробувань зразків-свідків, регламентні 
роботи); 

 
• ізохронний циклотрон У-240 (капремонт градирні, нове джерело іонів, 

поточна модернізація); 
• циклотрон У-120 (нові системи живлення, поточна модернізація); 

 
• тритієва лабораторія (джерела нейтронів, нейтралізатори, малогабаритні 

трубки нейтронів); 
 
• прискорювач електронів (радіаційна установка); 
• тандем-генератор ЕГП-10К. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Дослідницький реактор ВВР-М 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
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Дослідницький реактор ВВР-М 

Потужність реактора – 10 МВт  
Щільність нейтронного потоку – 1,01014 н/см2с 
Число ТВЗ у реакторі у перерахуванні на одиночні, шт.: 
         - максимальне - 262;  мінімальне – 156; 
Експериментальні канали: - горизонтальні – 10,  вертикальні – 30; 
Тип ТВЗ  -  ВВР-М2; 
Обсяг активної зони - 82 л; 
Виконавчі органи СУЗ – 9 шт.; 
Максимальна щільність теплового потоку - 490 квт/м2; 
Витрати води першого контуру - 1200 м3/г; 
Швидкість води в активній зоні – 2,5 м/с; 
Тиск води на вході в активну зону - 1,35105 Па; 
Перепад тиску води в активній зоні -  1,5104 Па; 
Максимальна температура води на виході з активної зони - 50°С  
Максимальна температура стінки твелу - 95 °С 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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дослідницький реактор ВВР-М: 
Модернізація СУЗ, сховища в/ядерного палива, низькозбагачене 
ядерне паливо, концепція нового дослідницького реактора.   
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Атомна енергетика – регламентні роботи для ВВР-М:  

                                    (модернізація сховища ядерного палива):  

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Ізохронний циклотрон У-240 

  Прискорю’дозволяє отримувати  пучки протонів з плавним регулюванням їх енергії в межах 8 – 80 

МеВ, пучків дейтронів з енергією  5 – 70 МеВ, а також прискорювати важкі іони  до енергії 140 Z2/А 
МеВ. Відносна енергетична роздільна здатність пучків складає 10-2 – 10-3, при використанні 

монохроматора - 10-4.         

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Ізохронний циклотрон У-240 
Схема транспортування пучків циклотрона У-240 в експериментальні 

приміщення та параметри пучків прискорених іонів 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Експериментальна  установка для дослідження ядерних реакцій  

на  циклотроні У-240   

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Циклотрон У-120 
Циклотрон прискорює пучки протонів, дейтронів та α-частинок з енергіями 6,8 13,6 
та 27,2 МеВ відповідно. Максимальний струм виведеного  пучка – 10-3 А. На У-120 

можна отримувати також пучки ядер азоту і вуглецю з енергією до ~ 1 МеВ/нуклон. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Електростатичний перезарядний   
прискорювач (тандем) 

ЕГП-10К 
  

    ЕГП-10К введено в експлуатацію у 1996 р.  
Прискорює пучки: протонів та дейтронів з 
енергією в межах 3 – 10 МеВ,  α-частинок – 
5 – 10 МеВ.  
    Струм пучка - до  5 мкА, відносна 
енергетична немонохроматичність  < 10-3.  
    Тандем дає можливість прискорювати 
важкі іони. 
   Є два експериментальні зали площею  
50 м2 . 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Схема інжекції, прискорення та транспортування пучків  
тандем-генератора ЕГП-10К 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Експериментальні установки для дослідження багаточастинкових 
ядерних реакцій в “протонному” експериментальному залі  

тандем-генератора ЕГП-10К 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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“Гарячі” камери на реакторі ВВР-М 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Загальний вигляд установки для виробництва елюата пертехнетата 
натрія 99mTc в “гарячих” камерах на реакторі ВВР-М   

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Конструкційні елементи радіаційної установки на базі  
прискорювача електронів   

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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2004 2005 2006 2007 2008 

Базове фінансування 

Державна тематика 4 7 6 3 4 

Конкурсна тематика 
НАН України 

3 2 3 5 5 

Відомча конкурсна 11 11 11 13 13 

Відомча фундаментальні 30 27 26 26 26 

Відомча прикладні 3 3 3 4 4 

Госпдоговірна тематика 

За договорами України 47 67 52 25 39 

Зовнішньоекономічні 
контракти   

31 27 25 25 37 

Структура тематичного плану (теми)                           

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Відносні диференціальні перерізи  
пружного розсіяння іонів  6He ядрами 209Bi 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Дослідження протонно- та  нейтроннонадлишкових ядер. 

18О + 9Be,   
E/A = 35 MeВ 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Дослідження двочастинкових резонансів в 
багаточастинкових реакціях 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Ядерна фізика. 
 Розробленo дифузійну теорію ядерного 

колективного руху з великою амплітудою на 
основі якої: 

• запропоновано нову модель динаміки вимушеного 
поділу ядер (фундаментальний); 

• теорія дозволяє без “нефізичних” параметрів правильно 
розраховувати повну кінетичну енергію уламків 
процесу поділу ядер (прикладний).  

   (чл.-кор. НАН України В.М. Коломієць, С.В. Радіонов) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Вперше визначено магнітні 
моменти високоспінових ізомерних 
станів ізотопів платини та ртуті. 
Одержано фізичні результати щодо 
структури ізомерних станів та 
аномалії орбітального магнетизму 
нейтронів в ядрі. 

 
Ідентифіковано більше 200 

збуджених станів деформованого 
ядра 232Th, серед яких більше 20 
рівнів 0+. Визначено ротаційні смуги 
рівнів та параметрами деформації, 
величина яких показує, що природа 
таких станів - вібраційна. 

О.І. Левон та ін., Рhys. Rev.C 79, 
014318 (2009) 

Ядерна фізика - спектроскопія. 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

 
Методом γ-спектрометрії 

визначено масові розподіли 
уламків поділу 238U протонами в 
області енергій 35 - 70 МеВ 
використовуючи пучки ізохронного 
циклотрону У-240. В масових 
розподілах виходів продуктів поділу 
виявлено тонку структуру, 
природа якої може бути пов’язана з 
впливом ізомерних станів.  

 
(Ю.В. Кібкало та ін.) 

Ядерна фізика – поділ атомних ядер. 
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   На прискорювачі ЕПГ-10К отримано нові 
експериментальні дані з диференційних 
перерізів пружного розсіяння дейтронів 
ядрами 58Ni, 124Sn, 208Pb при підбар’єрних 
енергіях 3,5 – 7,3 МеВ. 
  Виявлено відмінність експериментальних 
перерізів від розрахованих в рамках підходу 
Резерфорда, а також від розрахованих з 
включенням вкладу від можливих при цих 
енергіях процесів розщеплення та поляризації 
дейтронів в кулонівському полі ядра-мішені. 
 

Ю.М.Павленко, К.О.Теренецький   
// 2 Міжн. Конф. “NPAE-2008”. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Ядерна фізика - низькі енергії: 

                    - підбар’єрна взаємодія дейтронів. 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
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Ядерна фізика  - атомно-ядерні процеси.   
• Отримано значення ізомерного відношення виходів фотоядерної реакції для 

низки ізотопів середньої атомної ваги.  
• Вперше експериментально спостережено утворення гіперcателітів у 

процесі внутрішньої  конверсії гамма-переходів у ядрах  109Ag, 123Te, 147Pm.  
• Визначено ймовірності подвійної іонізації К-оболонки в цих ядрах та енергетичні 

зсуви гіперсателітів.  
• Вперше з високою точністю отримано значення  коефіцієнтів внутрішньої  

конверсії для Е1 (Е ≈ 67 кеВ) і M1 (Е ≈ 78 кеВ) переходів у розпаді ядра 44Ti. 
Отримані значення вказують на значний внесок ефектів проникнення для M1-
переходу.   

 
(акад. НАН України І.М. Вишневський, В.О. Желтоножський та ін.) 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Солотвинська підземна лабораторія 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 



Засідання Президії НАН України, 
24 червня 2009 р. 

31 

 
Ядерна фізика – рідкісні процеси 

 

-розпад 113Cd 

    Вперше експериментально отримано з 
високою точністю період напіврозпаду 4-х 
кратнозабороненого неунікального -
розпаду ядра 113Cd та енергетичний спектр 
цього процесу, що є принциповою 
інформацією для подальшого розвитку 
теорії -розпаду. 

Ф.А. Даневич та ін., Phys. Rev. C 76 

(2007) 064603  

, 113Cd 

T1/2 = (8.040.05)1015р 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Ядерна фізика – рідкісні процеси 

 
2-розпад 100Мо  

на збуджений рівень 100Ru 
    
        Визначено період напіврозпаду ядра 
100Мо відносно двохнейтринного 
подвійного бета-розпаду на збуджені рівні 
100Ru з точністю:  

 
T1/2 = (6.3+1.3

-0.9)  1020 р 
 
(важливо для розвитку теорії 2-розпаду) 

Ф.А. Даневич та ін., 2 Міжн. Конф. 
“NPAE-2008”. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

17.249 годин (~2 роки) вимірювань з  
наднизькофоновим HPGe -спектрометром 
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 1.e-5 eV       Neutron energy              20 MeV
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Neutron energy 2 keV

Фільтровані (моноенергетичні) пучки нейтронів 

1 – реактор, 2 – берилієвий відбивач, 
3 – горизонтальний канал; 
4 – диски перекривання пучка;  
5 – попередній коліматор  
6 – кріплення фільтра;  
7 – компоненти фільтра;  
8 – вихідний коліматор. 

5*1013 n/cm2s 
105- 107 n/cm2s 

Основні нейтронні фільтри для 

фундаментальних досліджень 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Фільтровані (моноенергетичні) пучки нейтронів 

Енергія нейтронів, кеВ 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Атомна енергетика: 
• Розроблено концепцію створення нового багатоцільового дослідницького 

ядерного реактора в Україні. Концепцію погоджено відповідними 
міністерствами й відомствами та схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України. 

 
• Обґрунтовано доцільність використання для ВВР-М Інституту ТВЗ з пониженим 

збагаченням палива по 235U до (19,75%). Показано, що використання такого 
палива забезпечує тривалість циклу на 10% більшу ніж з 36%-ним збагаченням 
по 235U, а при цьому погіршення основних нейтронних характеристик реактора не 
перевищує 2%. Розроблено та впроваджено СУЗ реактора на новій елементній 
базі.  

(чл.-кор. НАН України В.І. Слісенко, Ю.П. Малєрс, В.М.Макаровський) 

 
• В ІЯД НАН України введено в дію сучасний випробувальний комплекс для 

випробовування втомних тріщин в зразках-свідках металу корпусу ректора та 
електронно-променеву установку для реконструкції зразків-свідків корпусів 
реакторів ВВЕР. 

                              (чл.-кор. НАН України Е.У. Гриник, Л.І  Чирко та ін.) 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нове обладнання забезпечує 
реконструкцію уже досліджених частин 
зразків-свідків без порушення їх фізико-
механічних властивостей для подальшого 
визначення температури крихко-в’язкого 
переходу. 

Атомна енергетика –  
регламентні роботи з реконструйованими зразками-свідками 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Атомна енергетика – регламентні роботи: 

  
Розроблено наукові основи та 

створено програмно-технічні засоби 
системи моніторування радіацій-
ного навантаження корпусу 
реактора, яку впроваджено для 
реакторів ВВЕР-1000 на енергоблоках 
№2 ХАЕС, №4 РАЕС і ВВЕР-440 на 
енергоблоці №2 РАЕС. Система 
дозволяє отримувати, на сучасному 
світовому науково-технічному рівні 
надійності, інформацію, необхідну для 
ефективного керування радіаційним 
ресурсом корпусу реактора. 

(В.М. Буканов, О.Г. Васильєва та ін.) 

Для встановлення комплектів нейтроно-активаційних детекторів біля зовнішньої 
поверхні корпусу ВВЕР-440 розроблено спеціальне обладнання, яке забезпечує точне 
позиціювання детекторів. 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   За результатами експериментальних 
випробувань зразків-свідків останньої 
вигрузки та попередніх результатів 
обґрунтовано проектний термін на 
40 років безпечної роботи корпусів 
реактора енергоблоку № 1 Южно-
Української АЕС (до 2022 року) та 
енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС (до 
2027 року). 

 
(чл.-кор. НАН України Е. У. Гринік,   

Л.І. Чирко та ін.) 

 

Атомна енергетика – регламентні роботи:  
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Радіаційна фізика – теоретичні дослідження. 
 

• Розроблено загальну теорію утворення неоднорідних структур 
конденсованих фаз в напівпровідниках при інтенсивному лазерному 
опроміненні та в присутності неоднорідних зовнішніх полів. Пояснено 
результати численних експериментів по спостереженню структур, зокрема, 
періодичних, в спектрах випромінювання напівпровідників. Теорія може бути 
використана для побудови керованих фотонних лазерів. 

Експеримент Теорія  
чл.-кор. НАНУ В.Й. Сугаков, А.А. Чернюк,  

// Phys. Rev. B (2006);  
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

 
Запропоновано модель для спін-

залежного пропускання електронів в 
напівмагнітних напівпровідниках. 
Система дозволяє досягти високого рівня 
спінової поляризації при резонансному 
тунелюванні електронів і може бути 
використана як спіновий фільтр в 
об’єктах спінтроніки. 

 
чл.-кор. НАНУ В.Й. Сугаков, 
С. Б. Лев, А. В. Верцимаха. 

// Phys. Stat. Sol. (c) 4 (2006); 
// Semiconductor Physics Quantum Electronics 

& Optelectronics, 4 (2007). 

Радіаційна фізика – теоретичні дослідження. 
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Радіаційна фізика – експериментальні дослідження. 

• Визначено верхню границю ступеню легування кремнію ізовалентною 
домішкою германію, при якій удвічі підвищується радіаційна стійкість до 
утворення дивакансій при нейтронному опроміненні і покращує властивості 
кремнієвих детекторів. 

 

• При опроміненні монокристалічного кремнію високоенергетичними протонами і 
альфа-частинками, виявлено ефект розповсюдження періодичної 
дефектної структури, що пов’язана з радіаційним впливом, на глибину 
більшу, чим пробіг іонів (“ефекти далекодії”). Таке явище не 
передбачається існуючою теорією іонної імплантації, але може бути пояснено 
в рамках синергетичного підходу як результат процесу самоорганізації 
в кристалі. 

(П. Г. Литовченко та ін.) 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

 
Фізика плазми - напрямки досліджень: 
 
• Теоретичні дослідження у галузі керованого термоядерного синтезу –  

вивчення фізичних процесів у плазмі тороїдальних систем типу „токамак” і 
„стеларатор”. 

(Я.І. Колесниченко та ін.) 
 

• Експериментальне та теоретичне вивчення хвильових процесів у плазмі. 
(Г.С. Кириченко, К.П. Шамрай та ін.) 

 
• Розробка фізико-технічних основ вакуумно-плазмових технологій та створення 

пристроїв для прецизійної обробки матеріалів (плазмово-хімічне травлення, 
нанесення металевих та композиційних покрить). 

(А.О. Федорович та ін.) 

  



Засідання Президії НАН України, 
24 червня 2009 р. 

43 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Фізика плазми - керований термоядерний синтез: 

Відкрито явище аномальної теплопровідності плазми при збудженні хвиль 
пучком іонів. Розвинена теорія пояснює осциляції температури плазми в термоядерному 
пристрої типу “стеларатор” (Німеччина).  

Ya. Kolesnichenko et al., Physi. Rev. Lett., 94, 165004 (2005);  
Nucl. Fus. 46, 753 (2006). 

Плазма в стелараторі Моделювання нестійкості  

плазми у стелараторі W7-AS  

Частота Ін
к
р
е
м

е
н
т 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Фізика плазми - нелінійні хвильові явища: 

Створено прототип плазмового двигуна для космічних апаратів на основі 
геліконного джерела з постійними магнітами. Одержано густу плазму в розряді 
(понад 1012 см3) та вихідний потік прискорених іонів з енергіями до 200 еВ, що 
змешуватиме енергетичні затрати на створення вихідного потоку плазми. 

Shamrai K.P., Shinohara S., Virko V.F., Slobodyan V.M., Virko Yu.V. and Kirichenko G.S.  
// Plasma Phys. Control. Fusion, A307 (2005) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Фізика плазми – плазмохімічні реактори з керованою енергією іонів -  

обробка поверхні металів, діелектриків, напівпровідників з мікронною та 
субмікронною глибиною – для мікроелектроніки, оптоелектроніки. 
Впроваджено – підприємства України, РФ, Білорусі.  
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Радіобіологія та радіоекологія: 

 
• Розроблено багатокамерні моделі опису кінетики радіонуклідів в 

організмі лабораторних тварин. З використанням моделі і багатого 
експериментального матеріалу встановлено закономірність, що при однаковій 
накопиченій дозі радіобіологічна ефективність опромінення є найбільшою при 
тривалому внутрішньому опроміненні, ніж при одноразовому внутрішньому, 
яке в свою чергу більше ніж при зовнішньому опроміненні. 

(А .І. Липська, Я. І. Серкіз) 

 

• Створено експериментальну базу для доклінічних досліджень 
радіофармпрепаратів натрію йодиду (131I) і партехнетату натрію 99mTc . 

(В. А. Агєєв, Л. К. Бездробна, В. В. Тришин та ін.) 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Радіобіологія та радіоекологія – геоінформаційна система: 

Розроблено геоінформаційну систему для супроводу моніторингу радіаційного 
стану в зонах спостереження АЕС України та аналізу впливу об'єктів ядерними 
установками на навколишнє середовище.                   (В.В. Тришин, О. Гайдар та ін.) 
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Радіобіологія та радіоекологія: 
• На основі інструментального та радіохімічного нейтронно-активаційного 

аналізу та мас-спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою розроблено 
високочутливі методики аналізу вмісту мікродомішок в матеріалі 
технологічних каналів реактора РБМК з чутливістю до 10-6 мас %.  

(А.М. Берлізов, А.Д. Саженюк, В.В. Тришин, І.А. Малюк) 

 

• Розроблено неруйнівний метод сертифікації джерел 90Sr–90Y на основі 
гамма-спектрометрії високої роздільної здатності. 

(А.М. Берлізов, П.М. Ворона, І.А. Малюк, О.Ф. Рудик, В.В. Тришин)  
 

• Продовжуються дослідження про вплив радіаційного навантаження 
на біологічні об’єкти та методи їх ідентифікації.  

(Центр екологічних проблем АЕС) 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 



Засідання Президії НАН України, 
24 червня 2009 р. 

49 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Науково-технічні розробки:  
• Створена нова мініатюрна прискорювальна трубка для генерації 

швидких термоядерних нейтронів. Трубки застосовуються в лабораторних 
та портативних генераторах нейтронів, що входять в склад апаратури 
активаційного аналізу матеріалів, апаратури пошуку вибухових речовин, 
апаратури імпульсного нейтронного каротажу свердловин розвідки  родовищ 
корисних копалин, тощо.  

(М.Ф. Коломієць, О.В. Коваленко та ін.) 



Засідання Президії НАН України, 
24 червня 2009 р. 

50 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 

Науково-технічні розробки:  
• Розроблено нейтралізатори статичної електрики, яка виникає при 

переробці матеріалів в хімічній, текстильній, поліграфічній та іншій галузях 
промисловості, коли  виготовляють і перероблюють плівкові й листові 
матеріали, що електризуються в процесі технологічного циклу.                                        

(М. Ф. Коломієць, О.В. Коваленко та ін.) 
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Науково-технічні розробки: 
Радіаційна установки на основі прискорювача електронів для проведення 

функціональних випробувань (кваліфікації) обладнання з натурним 
моделюванням умов реальної експлуатації на АЕС. Розроблено технології  
кваліфікації поширених та нових типів кабельної продукції для експлуатації на 
ядерних об’єктах.  

(В.І. Сахно, С.П.Томчай та ін.) 
 

• Розроблено технології та виготовлено напівпровідникові (на базі Si та Ge) 
детектори для ядерних досліджень, що використовуються в ІЯД, ОІЯД (Дубна), 
Інститут ядерних досліджень (Варшава, Польща). 

(П.Г.Литовченко та ін.) 
 

• Розроблено технологію та виготовлено мікростріпові металеві детектори 
іонізуючого випромінювання з просторовою роздільною здатністю 20 мкм. 
Детектори пройшли експериментальне випробування на прискорювачі LHC 
(CERN).  

(В.М.Пугач, О.А.Федорович,  А.Г.Борисенко та ін.) 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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2004 2005 2006 2007 2008 Вік 

Всього  814 819 841 835 849 

Науковці 217 232 234 262 244 54,5 

Доктори наук 44 44 46 46 53 64,8 

Кандидати 
наук 

156 158 157 157 156 54,3 

Кандидати 
наук до 35 р. 

11 15 16 14 14 

Науковці до  

35 років  
82 96 101 90 66 

Кадровий склад:  

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Підготовка наукових кадрів   
  

2004 2005 2006 2007 2008 Всього 

Доктори 
наук 

1 1 2 1 7 12 

Кандидати 
наук 

2 6 1 5 5 19 

Аспіранти 27 26 26 22 22 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 



Засідання Президії НАН України, 
24 червня 2009 р. 

54 

Наукові публікації, видавнича діяльність:   

2004 2005 2006 2007 2008 Всього 

Монографії  3 2 - - 1 6 

Статті 279 281 265 270 286 1381 

Видання за кордоном 148 151 130 159 157 745 

Видання в Україні 131 130 135 111 129 636 

Періодичні 
видання * (стор.) 

2 

(316) 

3 

 (340) 

2 

(340) 

4+1 

(430+190) 

3+1 

(321+186) 
14+2 

Підручники, 
довідники 

11 10 12 11 12 50 

Матеріали 
конференцій (стор.) 

ч1. (420) 

ч.2 (400) 
(120) 

ч1. (451) 

ч.2 (420) 

* - “Збірник наукових праць ІЯД”, з 2007 року – журнал “Ядерна фізика та енергетика” + 
Щорічник. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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Конференції, семінари курси: 

• Міжнародні конференції “Актуальні проблеми ядерної фізики та енергетики” 
(2006 та 2008 рр. , по ~ 250 учасників). Планується на 2010 рік; 

• Щорічні наукові підсумкові відкриті конференції (в січні міс., по 120-150 
учасників); 

• Учбові курси, семінари для працівників ядерних об’єктів України та СНД           
(5 – 8 учбових курсів: 100 – 300 слухачів на рік);  

• Українська конференція з обліку та контролю ядерного матеріалу (щорічно по 
60 – 70 учасників); 

• Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу 
(2005, 2007 рік – по 70 учасників, жовтень 2009 р.) ; 

• Міжнародні школа та семінари з фізики високих енергій (2007р., 40 учасників; 
2008 – 70 учасників); 

• Міжнародні наради “Розробка низькофонових сцинтиляторів для проекту 
EURECA” (2008 р., 27 учасників; вересень 2009 р. - ); 

• Курси, наради, робочі зустрічі за програмами МАГАТЕ, тощо. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 
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  Міжнародна співпраця – 
 
  Інститут співпрацює з науковцями країн – 
    США, Російська Федерація, Австрія, Німеччини, Польщі, Південної Кореї, 

Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, Республіки 
Хорватія, Чеської Республіки, Швеції, Японії – всього ~ 20 країн. 

 
  За науковими напрямками:  
  фізика важких іонів, структура легких ядер, властивості нейтронно- та 

протоннонадлишкових ядер, подвійний β–розпад, реєстрації сонячних 
нейтрино, теорія плазми та термоядерного синтезу, атомна енергетика, 
фізичний захист та ін. 

Наукова та науково-організаційна діяльність 
Інституту ядерних досліджень НАН України  
(2004 – 2008 рр.) 


