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ВСТУП 

 

Інститут магнетизму Національної академії наук України (далі – Інститут) створено 07 

червня 1995 року згідно з Постановою Президії Національної академії наук України від 

07.06.1995 р. № 172. Спільним наказом Національної академії наук України та Міністерства 

освіти і науки України від 16 серпня 1995 р. № 181/249 Інститут переведений у подвійне 

підпорядкування: Національній академії наук України та Міністерству освіти і науки 

України. 

 Інститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою Національної 

академії наук України (далі – HAH України) та Міністерства освіти і науки України (далі – 

МОН), яка створена з метою розв’язання актуальних фундаментальних і прикладних 

наукових проблем у галузі магнетизму, екології, педагогіки, а також підготовки фахівців, 

зокрема, кадрів вищої кваліфікації. Користується правами науково-дослідного інституту і 

вищого навчального закладу. 

Інститут перебуває у підпорядкуванні HAH України та МОН України та входить до 

складу Відділення фізики і астрономії HAH України (далі – ВФА НАН України). 

Постановою Президії НАН України № 241 від 11.07.2018 «Про підсумки оцінювання 

діяльності наукових установ НАН України» Інститут віднесений до категорії «А».  

У 2020 році Інститут пройшов Державну атестацію наукових установ. Протокольним 

рішенням Міністерства освіти і науки України від 19 листопада 2020 року № 05 «Про 

визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ до класифікаційних груп за 

напрямом інженерно-технічних наук» та Наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.12.2020 № 1528 Інститут віднесено до І класифікацої групи з оцінкою 3.29/4.38 строком на 

5 років (термін дії свідоцтва до 04 грудня 2025 року). 

У 2021 році постійний штат Інституту складався з 65 осіб, в т.ч. з 43 наукових 

співробітників, які включали 13 докторів, 19 кандидатів наук та 11 наукових співробітників 

без наукового ступеня.  

Очолює колектив директор Інституту доктор фіз.-мат. наук, професор Товстолиткін 

Олександр Іванович, призначений Постановою «Про директора ІМаг НАН України та МОН 

України» від 09.06.2021 № 177. У керівництві Інститутом директор спирається на Статут 

Інституту та колективну думку, яка формується на засіданнях Вченої ради Інституту.  

До Вченої ради входять 15 осіб. Список затверджено Постановою Відділення фізики 

та астрономії НАН України від 09.11.2021 № 6. В Інституті регулярно відбуваються Наукові 

збори, на яких заслуховуються доповіді про останні результати, отримані як 

співробітниками Інституту, так і співробітниками інших наукових установ. 



Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

 

4 
 

Науковий потенціал та існуюче обладнання дозволяє готувати фахівців найвищого 

рівня з широкого кола наукових проблем фізики магнетизму та фізики твердого тіла. 

Рішенням Ліцензійної комісії міністерства освіти і науки України (протокол № 66/2 від 28 

серпня 2017 року) Інституту видана ліцензія на провадження освітньої діяльності з 

підготовки докторів філософії у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні 

за спеціальностями 104 Фізика та астрономія та 105 Прикладна фізика та наноматеріали, а 

також діє докторантура. 

Наказом ВАК України від 17.05.2004 р. № 337 в Інституті створена спеціалізована 

вчена рада Д.26.248.01. Наказом МОН України від 24 травня 2018 р. № 527 спеціалізованій 

вченій раді Д.26.248.01 надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.02 – 

теоретична фізика та 01.04.11 – магнетизм (за Переліком 2015 року код та найменування 

спеціальностей 104 Фізика та астрономія і 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 

відповідно).  Згідно Наказу МОН України від 22 вересня 2021р. № 1012 право проводити 

захист дисертацій надано до 31 грудня 2021 р.  

У 2021 році структура Інституту складалась з наукових підрозділів, управлінського та 

допоміжних підрозділів. До структурних підрозділів, які виконують науково-дослідні 

роботи, належать 3 відділи:  

Відділ теорії магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ № 

01 (зав. відділу д-р фіз.-мат. наук Володимир Олегович Голуб). До складу Відділу теорії 

магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ входить Лабораторія 

магнітних матеріалів № 06 (зав. лабораторією д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН 

України Б.О. Іванов). Постановою Президії НАН України від 11.07.2018 р. № 241 відділ 

теорії магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ віднесений до 

категорії «А».  

Відділ фізики плівок № 02 (зав. відділу д-р фіз.-мат. наук Кравець Анатолій 

Федорович). Постановою Президії НАН України № 241 від 11.07.2018 р. відділ фізики плівок 

віднесений до категорії «А».  

Відділ фізики мезо- та нанокристалічних магнітних структур № 03 (зав відділу д-р 

фіз.-мат. наук, Верба Роман Володимирович). До складу Відділу фізики мезо- та 

нанокристалічних магнітних структур входять Лабораторія нанокристалічних структур № 

05 (зав. лабораторії канд. фіз.-мат. наук Д.О. Дереча) та Лабораторія проблем організації 

наукових досліджень у вищих навчальних закладах № 08 (зав. лабораторії канд. техн. 

наук С.М. Порев). Постановою Президії НАН України № 241 від 11.07.2018 р. відділ фізики 

мезо- та нанокристалічних магнітних структур віднесений до категорії «А». 
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У зв’язку з розширенням напрямів досліджень і відповідною реорганізацією структури 

Інституту, на виконання Розпорядження Президії Національної академії наук України від 

15.12.2021 № 674 щодо переведення частини співробітників Інституту прикладних проблем 

фізики і біофізики до ІМаг НАН України та МОН України, беручи до уваги рішення Вченої 

ради Інституту (витяг з протоколу засідання Вченої ради від 02.12.2021 № 13-21) було 

прийнято рішення про створення лабораторії магнітоструктурних перетворень № 11 та 

лабораторії біосенсорів № 12, підпорядкованих відділу фізики плівок № 02. 

З метою більш ефективного використання сучасного наукового обладнання діють дві 

спільні лабораторії ІМаг НАН України та МОН України та НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського»: Лабораторія комп’ютерної фізики та електронної мікроскопії, Лабораторія 

фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині при факультеті біотехнології і 

біотехніки, де використовуються такі сучасні прилади, як тунельний, атомно-силовий, 

електронний растровий мікроскопи, сучасний оптичний мікроскоп граничного збільшення з 

виводом інформації на ПК та інше унікальне обладнання. 

В Інституті діє Центр колективного користування приладами «Лабораторія скануючої 

мікроскопії» на базі комплексу зондової скануючої мікроскопії Solver Pro (AFM, MFM, STM) 

та спектрометру електронного спінового резонансу ELEXSYS E500 Bruker BioSpinGmb. 

Співробітники Інституту читають 39 курсів лекцій у 3 вищих навчальних закладах та в 

ІМаг НАН України та МОН України для аспірантів:  

- 18 курсів лекцій у Національному Технічному Університеті України ―КПІ ім. І. 

Сікорського‖ (Ю.І. Джежеря, О.Ю. Горобець, О.Ю. Салюк, І.В. Герасимчук, І.В. Шарай, В.В. 

Хіст, Ю.Б. Скирта, О.Г. Данилевич, Ю.І.  Харлан); 

- 18 курсів лекцій в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (чл.-кор. 

НАН України Б.О.  Іванов, О.І.  Товстолиткін, О.В.  Тартаківська, В.А. Львов, О.К. Колежук); 

- 3 курси лекцій у Національному авіаційному університеті (В.О. Голуб); 

- 12 курсів лекцій в ІМаг НАН України та МОН України (чл.-кор. НАН України Б.О. Іванов, 

М.М. Крупа, О.В. Тартаківська, Ю.І. Джежеря, І.В. Герасимчук, С.М. Порев, О.Ю. Горобець, 

О.І. Товстолиткін, В.В. Невдача, А.О. Косогор). 

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки 

України має Довгострокову стратегію наукових досліджень, пріоритетні напрями якої 

визначені Статутом Інституту, а саме: магнетизм, наноспінтроніка, прикладні дослідження і 

розробки, розвиток фундаментальних основ фізики конденсованих середовищ, проблеми 

науки та освіти. 

Стійкою тенденцією сучасного розвитку світової науки є орієнтація досліджень з 

магнетизму на вивчення проблем наномагнетизму і спінтроніки. Зокрема, в опублікованій в 

J.Phys.D: Appl. Phys. 2020, V.53 «Дорожній карті магнетизму» (E. Vedmedenko et.al. The 2020 
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Magnetism Roadmap. J.Phys.D: Appl. Phys. 2020, V.53, P.453001) з 14 основних найбільш 

актуальних напрямків розвитку наукових досліджень в області магнетизму 4 відносяться до 

наномагнетизму, 3 – до спінтроніки і одне – до біомедицини (Magnetic nanoparticles for 

biomedicine). 

Настільки пильний інтерес до досліджень в області спінтроніки та наномагнетизму 

обумовлений тим, що було достовірно встановлено, що штучно створені магнітні 

наноструктури можуть мати унікальні властивості з колосальним потенціалом їх 

практичного використання, а найважливіші експлуатаційні властивості функціональних 

магнітних і конструкційних металевих матеріалів можуть бути кардинально поліпшені 

шляхом їх наноструктурування, як в об'ємі, так і в поверхневих шарах, що часто визначає 

працездатність виробів. 

У світлі вищевикладеного актуальність досліджень в цьому напрямку очевидна, і 

визначає необхідність проведення в Україні робіт з вивчення штучно створених магнітних 

наноструктур і проблем наномагнетизму і спінтроніки як важливого чинника інноваційного 

розвитку економіки, суверенітету і безпеки держави. 

 

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень, що отримані 

в ІМаг НАН України та МОН України у 2021 році: 

Іванов Б.О. 

Вперше запропоновано і експериментально реалізовано збудження магнонів у 

антиферомагнетику, що поширюються зі швидкістю понад 10 км/с на відстань більше одного 

міерометра. Лазерний імпульс (100 фс, λ = 400 нм (УФ)) в області електронного переходу в 

ортофериті диспрозію DyFeO3 збуджує сильно неоднорідний розподіл спінів, якій потім 

розпадається на магнони з широким набором хвильових векторів. Розповсюдження магнонів 

спостерігалося в геометрії ефекту Керра з використанням імпульсів світла з λ від 600 до 850 

нм (брегівське відбиття); їх частоти узгоджуються з відомим законом дисперсії магнонів в 

ортоферитах, а швидкості досягають 14 км/с. 

J.R. Hortensius, D. Afanasiev, M. Matthiesen, R. Leenders, R. Citro, A.V. Kimel, R.V. 

Mikhaylovskiy, B.A. Ivanov, and A.D. Caviglia, Coherent spin-wave transport in an 

antiferromagnet, Nature Phys. 17, 1001-1006 (2021) [IF=19.3]. 

Голуб В.О., Салюк О.Ю. 

Запропоновано простий спосіб отримання нанорозмірних просторово-періодичних структур 

з чіткими двійниковими границями для застосування в пристроях спінтроніки та 

магноніки. Досліджено вплив товщини плівки на формування та трансформацію двійникової 

структури, а також на магнітні властивості епітаксіальних плівок сплавів з магнітною 

пам'яттю форми Ni(Co)MnSn. Встановлено, що напруження на інтерфейсі плівки та 
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підкладинки блокують мартенситне перетворення в плівці товщиною 20 нм. Збільшення 

товщини плівки призводить до зменшення напружень на інтерфейсі, і, як результат, 

мартенситне перетворення стає можливим, починаючи з 50 нм. Баланс між пружною 

енергією границі плівки і підкладинки, з одного боку, та двійникових границь, з іншого боку, 

призводить до формування смугової (субмікронної ширини) періодичної двійникової 

структури. Ширина двійникових варіантів збільшується зі зростанням товщини плівки, що 

призводить до значної модифікації її магнітних властивостей. (Thickness dependences of 

structural and magnetic properties of Ni(Co) MnSn/MgO(001) thin films. V. Golub, I.R. 

Aseguinolaza, O. Salyuk, D. Popadiuk, I. Sharay, R. Fernández, V. Alexandrakis, S.A. Bunyaev, 

G.N. Kakazei, J.M. Barandiarán, V.A. Chernenko. Journal of Alloys and Compounds, 862 (2021) 

158474 [IF=5.29]). 

Кравець А.Ф., Товстолиткін О.І., Поліщук Д.М. 

Розроблено та досліджено масиви асиметричних синтетичних феримагнетиків з 

температурно керованою міжшаровою взаємодією через прошарок розбавленого 

феромагнетика, як функціональні елементи сучасних пристроїв спінтроніки та магноніки. 

Продемонстрований експериментально та підтверджений теоретичним моделюванням 

подвійний гібридизований резонанс крайової моди в таких структурах вище температури 

фазового переходу спейсера, що можна використати для налаштування частотних 

характеристик елементів для високошвидкісних спінтронних і магнонних застосувань. 

Запропоновано безпосередній температурний контроль резонансної поведінки таких систем з 

її трансформацією у характерний для одношарових нанодисків двомодовий режим нижче 

температури фазового переходу в прошарку розбавленого феромагнетика, що може бути 

використано на практиці. (V. Yu. Borynskyi, D. M. Polishchuk, A. K. Melnyk, А. F. Kravets, A. 

I. Tovstolytkin,  and V. Korenivski, Higher-order ferromagnetic resonances in periodic arrays of 

synthetic-antiferromagnet nanodisks, Appl. Phys. Lett. 119, 192402 (2021); doi: 

10.1063/5.0068111) 

Лось В.Ф. 

На прикладі загальної системи N (N >> 1) безспінових квантових частинок розглянуто і 

вирішено одну з основних проблем статистичної фізики: побудова теорії еволюції 

багаточастинкової системи без застосування гіпотези ―молекулярного хаосу‖ Больцмана 

(нехтування початковими кореляціями), яка (гіпотеза) залишається недоведеною. 

Розвинуто математичний підхід, який дозволив отримати точне, повністю замкнене рівняння, 

що описує еволюцію у часі рівноважної кореляційної функції для операторів підсистеми з S 

(S < N) частинок. Це рівняння враховує початкові кореляції у ядрі, яке визначає еволюцію 

кореляційної функції, що дозволяє розвинути ефективну теорію збурень. У другому 

наближенні теорії збурень по слабкій міжчастинковій взаємодії отримано точне рішення для 
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одночастинкової (S = 1) кореляційної функції, яке показує вплив початкових кореляцій на її 

еволюцію на початковому масштабі часу, який визначається часом термалізації (збереження 

когерентності). При переході до більшого масштабу часу, порядку часу релаксації 

підсистеми, початкові кореляції припиняють впливати на еволюцію у часі і еволюція стає 

необоротною. Однак, початкові кореляції виживають і можуть давати додатковий внесок у 

кінетичні коефіцієнти. (Victor F. Los, Subdynamics of fluctuations in a many-particle quantum 

system, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (to be published)) 

Верба Р.В., Харлан Ю.І., Боринський В.Ю. 

На прикладі плоских круглих магнітних нанодисків вперше експериментально 

продемонстровано зміну мікрохвильового відгуку магнітних наноелементів від 

багатомодового до ефективно одномодового при прикладанні зовнішнього магнітного поля 

під певним критичним кутом до нормалі нанодисків. Природу зміни відгуку системи 

пояснено явищем злиття (наближеної виродженості) багатьох мод при переході дисперсії 

спінових хвиль від прямої до зворотної, та розроблена модель для розрахунку критичного 

кута. З практичної точки зору отримані результати є цікавими, адже демонструють порівняно 

простий спосіб зменшення магнітного шуму в елементах магнітної пам'яті та інших 

спінтронних пристроях. (J. Kharlan, V. Borynskyi, S. A. Bunyaev, P. Bondarenko, O. Salyuk, V. 

Golub, A. A. Serga, O. V. Dobrovolskiy, A. Chumak, R. Verba, and G. N. Kakazei, Merging of 

spin-wave modes in obliquely magnetized circular nanodots (у друці у Phys. Rev. B)) 

Косогор А.О., Львов В.А. 

На основі теорії Ландау для фазових переходів розроблено теоретичну модель для опису 

магнітокалоричного ефекту при фазовому переході з високотемпературної феромагнітної 

(ФМ) до низькотемпературної антиферомагнітної (АФМ) фаз. Розраховано індукований 

магнітним полем зсув температури фазового переходу, а також обчислено залежність поля 

фазового переходу від температури магнетика. Показано, що поле фазового переходу ФМ-

АФМ лінійно залежить від температури. Розроблена теоретична модель показує, що чим 

сильніше прикладене магнітне поле, тим ширшим є температурний інтервал 

магнітокалоричного ефекту при ФМ-АФМ фазовому переході. Також показано, що 

розширення температурного інтервалу магнітокалоричного ефекту викликано зсувом його 

низькотемпературної межі, тоді як високотемпературна межа практично постійна. Ці 

властивості випливають із загальних властивостей індукованого полем фазового переходу 

АФМ-ФМ і повинні справджуватися для різних магнетиків з таким фазовим переходом. 

(V.A. L'vov, A. Kosogor. Inverse magnetocaloric effect in the solids undergoing ferromagnetic–

antiferromagnetic phase transition: landau theory applied to Fe-Rh alloys. Journal of Magnetism 

and Magnetic Materials, 517, 167269 (2021). 
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І. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук. 

Державна тематика 

1. «РОЗРОБКА ФІЗИЧНИХ ОСНОВ МАГНІТНОЇ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ»  

№ держ. реєстрації 0120U104903, конкурс НФДУ «Підтримка досліджень провідних та 

молодих учених», виконується згідно Рішення Наукової ради НФД України від 13.05.2021 № 

15, строки виконання 14.05.2021 – 15.12.2021. 

Мета проєкту: розробка фізичних принципів побудови телекомунікаційних систем та 

систем обробки інформації НВЧ та субтерагерцового діапазону на основі 

магнітовпорядкованих матеріалів. 

Основні завдання: Дослідження фізичних основ створення компактних джерел 

терагерцового випромінювання для застосування в перспективних телекомунікаційних та 

інформаційних системах, системах безпеки, космічному зв’язку, біології і медицині. 

Розробка принципів формування функціональних структур із заданими властивостями, 

вивчення фізичних процесів, що в них відбуваються, та рекомендацій щодо їх практичного 

застосування. 

У рамках виконання проєкту запропоновано практично універсальний спосіб 

збудження когерентних біжучих спінових хвиль в антиферомагнітних (АФМ) ізоляторах за 

допомогою оптичної накачки електронних переходів, що знаходяться вище забороненої 

зони. Потужне оптичне поглинання дає можливість просторово обмежити світло в 

субхвильовій області, що є недоступним для будь-яких інших способів і дозволяє отримати 

широкосмуговий континуум короткохвильових АФМ-магнонів. Цей механізм відкриває 

перспективи для ТГц-когерентної АФМ магноніки та опто-спінтроніки, забезпечуючи 

джерело когерентних високошвидкісних спінових хвиль, яке так довго шукали. Ще більші 

швидкості розповсюдження мають спостерігатися у широкому класі антиферомагнетиків 

типу легка площина (наприклад, гематит та FeBO3), у яких спін-хвильовий зазор ω0 

зменшується, а режим швидкісної обмінної хвилі може бути досягнутий при значно менших 

хвильових числах k. Продемонстрований підхід започатковує широкий спектр 

фундаментальних досліджень по збудженню та поширенню нелінійних спінових хвиль, 

таких як магнітні солітони, а також дослідження в часі гігантського магнітно-пружного 

зв'язку між АФМ магнонами та акустичними фононами.  

Продемонстровано можливість контрольованого збільшення ефективності 

тримагнонної взаємодії принаймні на один порядок. Прикладання неоднорідного магнітного 

поля знімає обмеження симетрії для процесів магнон-магнонного розсіяння, що впливає на 

швидкість розсіювання. Продемонстровано можливість впливу на взаємодію магнонних мод 

у магнітному наноелементі. Локальне неоднорідне поле створювалось за допомогою 

гістерезисного спін-орієнтаційного переходу в синтетичному антиферомагнетику. Різні 
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дисипативні стани, які виникають в результаті модифікованої тримагнонної взаємодії, 

розширюють коло застосувань магнітних наноструктур у спін-торк магнітній пам'яті, 

осциляторах на основі ефекту спін-трансферу, мікрохвильових детекторах, та елементах 

спін-хвильової логіки.  

Досліджено фазовий перехід в магнітному матеріалі від високотемпературної 

феромагнітної до низькотемпературної антиферомагнітної фази. За допомогою теорії Ландау 

для фазових переходів проаналізовано обернений магнітокалоричний ефект нижче 

температури фазового переходу. Розраховано зсув температури фазового переходу під дією 

магнітного поля та обчислено залежність поля фазового переходу від температури. 

Розраховано зміну ентропії, викликану магнітним полем, та холодильну потужність сплаву 

Fe49Rh51. Отримано узгодження між теоретичними результатами та експериментальними 

даними. Визначено залежність основних характеристик магнітокалоричного ефекту від 

константи обміну. 

Показано, що спіновий струм може збуджувати складні динамічні режими для 

доменної стінки антиферомагнетика, які включають прецесію вектору Неєля в центрі 

доменної стінки, а також коливальний рух положення доменної стінки. Ця динаміка 

забезпечує значний змінний вихідний спіновий струм, який можна використовувати для 

розробки ефективних субтерагерцевих спін-Холл наногенераторів. Основною перевагою 

цього генератора є можливість мінімізації порогового струму, навіть можливість реалізації 

безпорогового режиму для випадку чистого одновісного магнетика, а також збільшення 

вихідної потужності з частотою. 

Запропоновано новий метод нелінійної перебудови спрямованого спін-хвильового 

відгалужувача. В його основі лежить перехід відгалужувача від слабконелінійного до 

сильнонелінійного режиму роботи за рахунок локальної різниці дисперсій у взаємодіючих 

хвилеводах, яка пов’язана з нелінійним зсувом частоти спінових хвиль. Перехід між цими 

режимами роботи характеризується різкою зміною характеристик – зменшенням довжини та 

ефективності передачі енергії спінових хвиль. На основі даного механізму можуть бути 

створені нелінійні магнонні елементи в області надкоротких спінових хвиль, де метод. Шо 

грунтується на симетричному зсуві дисперсій та нелінійномо набізі фаз, який був 

розроблений раніше, стає вже малоефективним. 

Запропонована методика визначення магнітної частини питомої теплоємності 

магнітних матеріалів, яка була застосована для кількох реальних систем на основі сплавів 

Гейслера. Показано, що магнітний внесок в теплоємність феромагнетику призводить до 

помітного зниження температури Дебая та теплоємності електронної підсистеми. У той же 

час, магнітний внесок у низькотемпературну питому теплоємність антиферомагнетику є 

дуже малим, якщо температура Неєля перевищує температуру Дебая. Продемонстровано, що 
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концентраційна залежність електронної теплоємності має максимум на межі, що «розділяє» 

феромагнітні та антиферомагнітні сплави. Даний ефект потрібно враховувати при створенні 

систем магнітного охолоджування. 

Результати проєкту відображені в 5 публікаціях в наукових виданнях першого та 

другого квартилів, ще три статті подано до друку в журнал Physical Review B. Результати 

досліджень дадуть можливість значно підвищити швидкість запису та зчитування інформації 

порівняно з існуючими світовими аналогами. Наукові результати отримані вперше і тому не 

мають існуючих аналогів. Результати досліджень є важливими для фундаментальної та 

прикладної науки, і можуть знайти застосування в телекомунікаційних системах, системах 

безпеки (зокрема, для виявлення заборонених речовин), космічному зв’язку, біології і 

медицині, інформаційних технологіях. Науково-технічний рівень роботи: відповідає 

міжнародним стандартам високого рівня. 

Керівник:  чл.-кор. НАН України Іванов Б.О. 

Основні виконавці: Голуб В.О., Косогор А.О., Верба Р.В., Харлан Ю.І., Попадюк Д.Л., 

Заморський В.О., Боринський В.Ю., Харлан О.І. 

 

Програмно-цільова та конкурсна тематика 

1. «НАНОСТРУКТУРОВАНІ МАГНІТНІ КОМПОЗИТИ ДЛЯ СИСТЕМ 

ТЕРМОЕЛЕКТРОННОГО КЕРУВАННЯ ТА ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ» 

№ держ. реєстрації 0120U100457, виконувалась за рахунок програмно-цільової тематики 

НАН України згідно Постанови Президії НАН України 23.12.2.20 № 296, за бюджетною 

програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень», строк виконання 01.01.2020 – 31.12.2021. 

Мета: розробка магнітних наноструктур з керованим перемиканням магнітних 

конфігурацій в заданому температурному діапазоні; з’ясування закономірностей впливу 

параметрів окремих компонентів наноструктури на характеристики магнітного переходу; 

моделювання фізичних процесів у розроблених наноструктурах; оптимізація параметрів 

дослідних зразків спінтронних пристроїв з очікуваними фізичними властивостями. 

З’ясовано вплив хімічного складу, умов виготовлення, геометрії та характеру 

магнітного впорядкування окремих шарів на магнітні взаємодії та дисипативні процеси в 

шаруватих структурах різних типів. Окреслено шляхи використання виявлених ефектів для 

розроблення елементів прикладних застосувань. 

Для плівок манганіту лантану-стронцію з надстехіометричним вмістом марганцю 

з’ясовано закономірності впливу товщини плівки та типу підкладинки (монокристалічна, 

полікристалічна) на характер еволюції електричних та магніторезистивних параметрів. 
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Визначено умови виготовлення плівок, за яких досягаються максимальні значення 

магнітоопору в області кімнатних температур. 

Досліджено магнітні та резонансні властивості плівок самарій-залізо. Наведено дані 

щодо можливості співіснування двох різних кристалічних модифікацій в межах одного 

зразка. Показано, що використання плівок самарій-залізо в якості компонент багатошарової 

структури може привести до відносно сильного прояву магнітокалоричного ефекту. 

Вперше запропоновано підхід для розділення та характеризації дисипативних процесів, 

що протікають в об’ємі антиферомагнетика та на інтерфейсі між антиферомагнетиком і 

феромагнетиком. Визначено особливості трансформації процесів дисипації при відхиленні 

вектора Нееля антиферомагнетика від напрямку обмінного закріплення. Зроблено висновок 

щодо ефективності запропонованого методу для дослідження процесів спінового розсіяння в 

окремих шарах та на інтерфейсах між ними в складних магнітних системах. 

Для наноструктур типу ―магнітожорсткий феромагнетик/ антиферомагнетик/ 

магнітом’який феромагнетик‖ досліджено товщинні та температурні залежності міжшарової 

взаємодії, опосередкованої антиферомагнетиком. З’ясовано деталі трансформації 

міжшарових взаємодій у наноструктурі при зміні товщини спейсера. Виявлено характерні 

для таких наноструктур магнітні властивості, зумовлені специфікою міжшарової взаємодії на 

інтерфейсах феромагнетик/ антиферомагнетик. З’ясовано особливості роздільного 

перемагнічування магнітом’якого та магнітожорсткого феромагнітних шарів, розділених 

товстим спейсером, так і їх спільне перемикання, за рахунок обмінної взаємодії між ними 

через тонкий шар антиферомагнетика. Продемонстровано суттєві температурні залежності 

анізотропії та антиферомагнітного порядку у тонкому спейсері, що яскраво відбивається на 

магнітній конфігурації шару м’якого феромагнетика. 

Досліджено динаміку намагніченості у двошарових системах феромагнетик/ 

антиферомагнетик в околі температури фазового переходу антиферомагнетика. Показано як, 

внаслідок ефекту скінченних розмірів шару антиферомагнетика, змінюється його ефективна 

температура Нееля, що впливає на характер поведінки всього бішару. Поблизу температури 

Нееля виявлено конкуренцію між основними внесками міжшарової взаємодії в системі: 

ефектом близькості феромагнетика та обмінним закріпленням від антиферомагнітного шару, 

що є визначальним у встановленні обмінного зміщення системи. Для випадку малих товщин 

антиферомагнітного шару продемонстровано домінуючий вплив ефекту близькості 

феромагнетика, що помітно збільшує сумарний магнітний момент бішару. Одержано 

експериментально та підтверджено аналітичними розрахунками значне ізотропне підсилення 

частоти феромагнітного резонансу внаслідок сильної обертової анізотропії у тонкому шарі 

антиферомагнетика. 
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Досліджено колективну спінову динаміку масивів синтетичних антиферомагнетиків, 

побудованих на базі тришарових нанодисків феромагнетик/ парамагнетик/ феромагнетик, в 

яких спейсер зазнає фазовий перехід ―феромагнетик-парамагнетик‖. Показано, що за 

температур вище точки Кюрі спейсера, коли феромагнітні шари взаємодіють лише 

магнітостатично, для таких систем властивий резонанс вищих порядків, з двома 

неоднорідними у просторі граничними модами, кожна з яких збуджуються переважно у 

одному з феромагнітних шарів нанодиску. За результатами систематичних та детальних 

мікромагнітних моделювань встановлено гібридну природу такого резонансу, коли 

високопольова гранична мода виявляє оптичний характер коливань на противагу 

низькопольовій акустичній моді. Експериментально продемонстровано можливість 

ефективного термічного контролю над поведінкою нанодисків: при зменшенні температури 

виникає обмінна взаємодія між феромагнітними шарами, внаслідок чого відбувається 

трансформація синтетичних антиферомагнетиків у квазі-одношарові диски, для яких 

характерна лише одна гранична мода.  

Дослідження відповідають міжнародним стандартам високого рівня. За результатами 

НДР опубліковано 4 статті у фахових наукових виданнях та 1 статтю подано до друку, також 

отримані результати були представлені на трьох міжнародних конференціях. Результати, 

отримані в даній роботі, дозволять розробити фізичні принципи створення функціональних 

елементів нового типу для термостабілізації мікророзмірних компонентів електронних схем 

та сенсорів температури, перспективних для застосування в галузях наноелектроніки, 

спінтроніки та НВЧ електроніки. 

Керівник:  Товстолиткін О.І. 

Основні виконавці: Голуб В.О., Джежеря Ю.І., Кравець А.Ф., Невдача В.В., Салюк О.Ю., 

Заморський В.О. 

2. «СПІНОВІ ЗБУДЖЕННЯ У МАГНІТНИХ НАНОЕЛЕМЕНТАХ ПРИ ЗНИЖЕННІ 

СИМЕТРІЇ МАГНІТНОГО СТАНУ» 

№ держ. реєстрації 0121U111807, виконувалась за рахунок коштів науково-дослідних робіт 

молодих учених НАН України у 2021 р., Розпорядження Президії НАН України від 

16.06.2021 № 308, за бюджетною програмою КПКВК 6541030, строки виконання 01.07.2021 

– 31.12.2021. 

Мета: Дослідження еволюції спектрів та структури мод спінових збуджень у круглих 

магнітних наноточках при відхиленні кута поля підмагнічування від нормалі до площини 

наноточки. 

Експериментально продемонстровано зміну мікрохвильового відгуку плоских круглих 

магнітних наноточок від багатомодового до ефективно одномодового при прикладанні 

зовнішнього магнітного поля під певним критичним кутом до нормалі наноточок.  З’ясовано 
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природу зміни відгуку системи пояснено явищем злиття (наближеної виродженості) багатьох 

мод при переході дисперсії спінових хвиль від прямої до зворотної, розроблена модель для 

розрахунку критичного кута. 

Результати НДР представлені на двох міжнародних конференціях та подано до друку 

статтю у фіхове наукове видання. Дослідження відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. Наукова новизна роботи полягає в тому, що у роботі вперше 

продемонстрований перехід магнітної системи від багатомодової до ефективно одномодової 

при зменшенні симетрії магнітної конфігурації та надане теоретичне пояснення 

експериментальним спостереженням. З практичної точки зору отримані результати є 

цікавими, адже демонструють порівняно простий спосіб зменшення магнітного шуму в 

елементах магнітної пам’яті та інших спінтронних пристроях. 

Керівник: Косогор А.О. 

Основні виконавці: Верба Р.В., Боринський В.Ю., Харлан Ю.І. 

 

Відомча тематика 

1. «РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ КІНЕТИКИ, ТЕРМОДИНАМІКИ 

ТА НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ СИСТЕМ І НАНОСТРУКТУР»  

№ держ. реєстрації 0119U100469, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 08.11.2016 № 8, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконання 01.01.2017 – 31.12.2021. 

Мета: Розвиток методів якісного аналізу структури і стабільності різних солітонних 

розв’язків для SU(2S+1) узагальнення рівняння Ландау – Ліфшиця для реальних моделей 

магнетиків зі спіном S>1/2 і негейзенбергівських взаємодій. Топологічний аналіз можливих 

типів солітонів в цих системах. Розвиток термодінаміки реальних структур з урахуванням 

наявності більш ніж двох інтерфейсів, конкретних законів дисперсії електронів, 

неідеальності інтерфейсів та інших факторів. 

На прикладі загальної системи N (N>>1) безспінових квантових частинок розглянуто і 

вирішено одну з основних проблем статистичної фізики: побудова теорії еволюції 

багаточастинкової системи без застосування гіпотези ―молекулярного хаосу‖ Больцмана 

(нехтування початковими кореляціями), яка залишається не доведеною. Розвинуто 

математичний підхід, який дозволив отримати точне, повністю замкнене рівняння, що 

описує еволюцію у часі рівноважної кореляційної функції для операторів підсистеми з S 

(S<N) часток. Це рівняння враховує початкові кореляції у ядрі, яке визначає еволюцію 

кореляційної функції, що дозволяє розвинути ефективну теорію збурень. У другому 

наближеннні теорії збурень по слабкій міжчастинковій взаємодії отримано точне рішення 

для одночастинкової (S=1) кореляційної функції, яке показує вплив початкових кореляцій на 
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її еволюцію на початковому масштабі часу, який визначається часом термалізації 

(збереження когерентності). При переході до більшого масштабу часу, порядку часу 

релаксації підсистеми, початкові кореляції припиняють впливати на еволюцію у часі і 

еволюція стає необоротною. Однак початкові кореляції виживають і можуть давати 

додатковий внесок у кінетичні коефіціенти. 

Розглянуто SU(2S + 1)-симетричні системи на оптичних ґратках ультрахолодних 

лужних атомів, зокрема для s=1 і s=3/2. Показано, що обидві системи під дією збурення, що 

понижує симетрії SU(3) і SU(4) до SU(2), описуються групою симетрії O(3) × O(2), а не 

звичайною O(3). Цей факт пов'язаний з динамічним генеруванням додаткового моменту 

інерції за рахунок флуктуацій масивних полів. Разом з ефектом мультиплетного зв'язування, 

яке має місце в цих системах, можна зробити висновок, що при збуренні, яке порушує 

симетрію до SU(2) отримані результати будуть правильними і для довільних спінів S. 

За допомогою оптичної накачки коливань решітки досліджено новий фотомагнітний 

шлях для управління фундаментальними магнітними взаємодіями та ініціювання 

надшвидких когерентних магнітних переходів. Продемонстрований підхід можна легко 

поширити на інші ІЧ-активні фонони, які мають симетрію, відмінну від Bu. Таким чином, 

можна контролювати знак і навіть симетрію перехідного викривлення решітки. Перспектива 

такого контролю відкриває для фотомагнетизму ще ширші горизонти. Передбачено 

можливість існування протоколу накачки, в якому нетеплове селективне і спрямоване 

створення майже всіх основних магнітних взаємодій, включаючи симетричний обмін і 

взаємодію Дзялошинського-Морія, може бути досягнуто в одному матеріалі. Реалізація 

такого протоколу дозволила б здійснити детерміноване перемикання між магнітними 

станами, керованими цими взаємодіями. У широкому класі оксидів перехідних металів із 

магнітними фазовими переходами фотомагнетизм може бути універсальним інструментом 

для надшвидкого когерентного маніпулювання магнетизмом і створити нову платформу для 

антиферомагнітної спінтроніки та магноніки. 

Дослідження відповідають міжнародним стандартам найвищого рівня. За результатами 

НДР опубліковано 4 статті у фахових наукових виданнях. В роботі досягнуто значний 

прогрес в розвитку теорії магнітних властивостей наноструктурованих штучних матеріалів із 

характерними масштабами неоднорідності спінів від субмікронного до атомного. Досліджені 

питання, які можуть максимально вплинути на розвиток технології і сприяти прогресу в 

розвитку нових поколінь магнітних приладів наноелектроніки – пристроїв запису, 

зчитування і обробки інформації, датчиків, твердотільних пристроїв НВЧ. 

Керівник: чл.-кор. НАН України Б.О. Іванов.  

Основні виконавці: Колежук О.К., Кірєєв В. Є., Тартаківська О.В., Лось В.Ф. 
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2. «МІЖЧАСТИНКОВІ ВЗАЄМОДІЇ ТА ДИСИПАТИВНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАХ 

НАНОРОЗМІРНИХ МАГНЕТИКІВ І КОМПОЗИТАХ НА ЇХ ОСНОВІ» 

№ держ. реєстрації 0119U100469, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 22.05.2018 № 4, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконяння 01.01.2019 – 31.12.2021. 

Мета: Встановлення зв’язку між особливостями міжчастинкової взаємодії та 

процесами намагнічування у системах із слабко та сильно взаємодіючими магнітними 

компонентами, з’ясування закономірностей трансформації магнітних параметрів систем 

нанорозмірних магнетиків при зміні концентрації магнітних компонент та геометрії їх 

розташування. 

Вивчено вплив заміщення нікелю цинком на магнітні властивості і характеристики 

нагріву в змінному полі для наночастинок Ni1-xZnxFe2O4 (x = 0–1). Для зразків визначено такі 

магнітні параметри як намагніченість насичення, температура Кюрі та питома енергія втрат. 

Показано, що зразки із більш високою концентрацією цинку (x > 0,5) демонструють нижче 

значення спонтанної намагніченості і температури Кюрі у порівнянні зі зразками з x < 0,5. 

Досить добре узгодження між значеннями температури Кюрі і максимальною температурою 

нагріву в змінному магнітному полі виявлено для зразків з x = 0,75.  

Досліджено магнітостатичні властивості та характеристики магнітно-індукованого 

нагрівання наночастинок (La,Sr)MnO3 із заміщеннями в підґратках марганцю та лантану (в 

експерименті були використані заміщення Fe для Mn, а також заміщення Sm для La). 

Показано, що підвищення рівня заміщення (як для Fe, так і для Sm заміщень) призводить до 

зниження температури Кюрі ТС і послаблення ефективності нагрівання під дією змінного 

магнітного поля. Результати свідчать, що дія змінного поля викликає ефективне нагрівання 

наночастинок при температурах нижчих за ТС, а ефективність нагріву сильно знижується при 

вищих температурах. Експериментально доведено, що заміщення в підґратці Mn призводять 

до більш різких змін магнітних властивостей порівняно із заміщеннями в підґратці La. Таким 

чином, складні заміщення на основі відповідних комбінацій елементів можуть слугувати 

ефективним інструментом для точного підбору максимальної температури наночастинок під 

час магнітно-індукованого нагрівання, що важливо для застосування цих матеріалів як 

індукторів тепла.  

Зроблено висновок про те, що наночастинки Ni1-xZnxFe2O4 та (La,Sr)MnO3 є 

перспективними для застосувань в галузі саморегульованої магнітної наногіпертермії.  

Визначено характерні риси трансформації магнітних і резонансних параметрів 

наноструктурованих композитів при зміні вмісту магнітного компоненту та температури 

вимірювань. Показано, що поведінку зразків з низьким вмістом магнітного матеріалу 

визначає анізотропія форми окремих наномагнетиків, а з високим вмістом – анізотропія 
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форми зразка як цілого. Зроблено висновок про значну інформативність температурних 

вимірювань для розуміння природи міжчастинкових взаємодій у різних системах. 

Виконано аналіз магнітних властивостей та енергетичних втрат у магнітних рідинах з 

різною концентрацією наночастинок феритів-шпінелей. Показано, що підсилення диполь-

дипольної взаємодії приводить до відхилення поведінки від стандартної суперпарамагнітної і 

зниження ефективності нагріву у змінному магнітному полі. Окреслено шляхи оптимізації 

параметрів наночастинок і магнітних рідин для досягнення необхідного рівня ефективності 

нагріву у змінному магнітному полі. 

Виміряно часткові петлі магнітного гістерезису для наночастинок манганіту лантану-

стронцію і виконано детальний аналіз поведінки магнітних параметрів. Зроблено висновок, 

що наночастинки манганіту проявляють значно вищу магнітну анізотропію, ніж відповідні 

об'ємні зразки. Обговорено процеси, що лежать в основі підсилення магнітної анізотропії в 

заміщених манганітах при переході до нанометрових масштабів.  

Показано, що у магнітних наночастинках, що досліджуються, домінуючим є 

гістерезисний характер магнітних втрат, а внесок релаксаційного механізму у дисипативні 

процеси є відносно слабким. Окреслено шляхи оптимізації параметрів наночастинок та 

експериментальних умов для досягнення максимальної ефективності нагріву. 

Отримано масивні зразки гексафериту барію спіканням синтезованого порошку 

BaFe12O19. Вивчено магнітні властивості масивних зразків гексафериту барію за допомогою 

метода феромагнітного резонансу. З’ясовано основні джерела дисипації електромагнітної 

енергії та механізми керування основними параметрами розроблених матеріалів. 

Cинтезовано нанорозмірні частинки гранатового фериту Y3AlFe4O12 шляхом осадження 

у водних розчинах при постійному pH під час синтезу. Досліджено вплив послідовності 

осадження гідроксидів металів на коефіцієнт фільтрації. Помічено, що коефіцієнт фільтрації 

у випадку одночасного осадження гідроксидів заліза та алюмінію в три рази більше, ніж при 

одночасному осадженні всіх гідроксидів. Встановлено, що синтезовані осади є аморфними, а 

кристалічні наночастинки утворюються в одну стадію після обробки при 800 C. Показано, 

що кераміка, отримана після належної термічної обробки наночастинок, характеризується 

високою густиною та високим рівнием електрофізичних властивостей. 

Дослідження відповідають міжнародним стандартам високого рівня. За результатами 

НДР опубліковано 6 статей у фахових наукових виданнях, також отримані результати були 

представлені на чотирьох міжнародних конференціях. Результати роботи вказують шляхи 

цілеспрямованого керування властивостями наноструктур на основі магнітних оксидів, а 

також шляхи розробки нанорозмірних структур з новими функціональними можливостями. 

Керівник: Товстлиткін О.І. 

Основні виконавці: чл.- кор. НАН України Погорілий А.М., Кравець А.Ф., Невдача В.В., 
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Кузьмак О.М, Литвиненко Я.М., Поліщук Д.М., Боринський В.Ю., Яремкевич Д.Д., Куц 

В.О., Василенко П.С., Заморський В.О., Наконечна Л.І., Трощенков Ю.М. 

3. «ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ МАГНІТНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА СЕНСОРИКИ НА ОСНОВІ 

СИНТЕТИЧНИХ АНТИФЕРОМАГНІТНИХ НАНОСИСТЕМ» 

№ держ. реєстрації 0121U108844, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 16.06.2020 № 3 (прикладна), за бюджетною 

програмою КПКВК 6541030, строк виконання 01.01.2021 – 29.12.2023. 

Мета роботи: розробка елементної бази спінтронних пристроїв на основі синтетичних 

антиферомагнетиків (САФ), способів керування їх магнітними станами, вивчення фізичних 

процесів, що відбуваються в таких системах, та дослідження їх магнітодинамічних 

характеристик. 

Об’єкти дослідження: синтетичні антиферомагнетики, багатошарові наноструктури з 

елементами САФ. 

Методи дослідження: Експериментальні дослідження спінової динаміки в синтетичних 

антиферомагнетиках, у багатошарових наноструктурах з елементами САФ за допомогою 

методів атомно-силової мікроскопії, спектрального аналізу (ЕПР, ЯПР). Теоретичні 

дослідження спінової динаміки комірок САФ методами теоретичної та математичної фізики. 

Дослідження структури, фазового складу, морфології, розмірів та магнітних властивостей 

наночастинок манганіту La0.6Ag0.2Mn1.2O3 методами спектрального, рентгеноструктурного 

аналізу та магнітометрії. 

Питання збільшення щільності запису інформації, її стійкого зберігання та підвищення 

швидкості доступу до неї є пріоритетними задачами у сфері матеріального забезпечення 

інформаційних технологій. Одним із напрямків вирішення цих питань є використання 

текстурованих наносистем з елементами на основі точкових антиферомагнітних частинок. 

Акцент робиться на пласкі шаруваті антиферомагнітні комірки (АФК) з площинною 

орієнтацією намагніченості. В таких системах можна легко забезпечити компенсацію полів 

розсіювання, температурну та польову стійкість магнітних станів. 

Принципова конструкція АФК забезпечує можливість використання резистивного способу 

визначення їх магнітного стану (напрямок вектору антиферомагнетизму). Так, ефекти 

магнітозалежного тунелювання, або магнітозалежного розсіювання впливають на 

електроопір у проміжку між АФК та магнітною підкладинкою комірки. Слід зазначити, що 

використання такої схеми здатне змінювати магнітоопір даного елементу в межах 10 %, що з 

урахуванням сучасних можливостей сенсорної апаратури є цілком достатнім для надійної 

фіксації магнітного стану АФК, з яким пов’язують одиницю двоїчної інформації. 

Розширення можливостей керування станами намагніченості комірок пов’язане з 

використанням прошарків між феромагнітними частинками з залежними від температури 
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магнітними властивостями. Бажано, щоб ця температурна залежність мала критичний 

характер і призводила до якісних змін у колективній поведінці магнітних компонентів 

антиферомагнітної комірки при температурах функціонування обчислювальної апаратури. 

Саме з цією метою синтезовано та визначено структуру, фазовий склад, морфологію та 

розмір наночастинок манганіту La0.6Ag0.2Mn1.2O3 з надстехіометричним марганцем. Магнітні 

властивості сполуки цієї вивчались поблизу температури їх магнітного впорядкування, 

ТС=308 К. Отримано, що намагніченість та зміна ентропії мають критичну поведінку з 

великим значенням магнітокалоричного ефекту -2.03 Дж/кг‧ K. Встановлено зв'язок між 

критичними індексами намагніченості та магнітокалоричного ефекту. Для імітації поведінки 

даної сполуки у складі АФК матеріал бло приведено у стан нанопорошку. У сильному 

магнітному полі властивості наночастинок мають поведінку, подібну до об'ємних зразків. У 

слабкому магнітному полі було виявлено вплив суперпарамагнетизму на ентропію, вклад 

якого у ентропію становить не менше 10 %. Величина внеску суперпарамагнетизму у 

магнітокалоричний ефект має аномальну температурну залежність. Вважається, що при 

низьких температурах зовнішні шари у складі АФК будуть підмагнічувати слабкомагнітний 

прошарок, як і сильне магнітне поле, тримаючи комірку у феромагнітному стані. Проте, при 

підвищенні температури феромагнітний стан зміниться на антиферомагнітне впорядкування 

під впливом диполь-дипольної взаємодії. 

Питанням синтезу функціонального прошарку з термомагнітними ефектами 

присвячено окремий розділ. Основну увагу було звернуто на встановлення закономірностей 

впливу складу й дефектності структури на формування магнітних, магнітотранспортних, 

діелектричних і магнітоелектричних властивостей рідкісноземельних перовскітів. Так, 

змінюючи склад і ступінь легування іншими хімічними елементами, можна керувати 

функціональними властивостями металооксидів. На сьогоднішній день відсутній єдиний 

підхід у визначенні дефектності структури та її ролі в формуванні функціональних 

властивостей рідкісноземельних перовскітів. Не до кінця зрозумілі причини зміни 

магнітного та провідних станів, а також температур фазових переходів. Як було нещодавно 

встановлено, істотний вплив на формування функціональних властивостей 

рідкісноземельних перовскітів надають точкові дефекти вакансійного типу, тобто 

дефектність структури. Зміна дефектності структури може призводити не тільки до 

погіршення, а й до поліпшення функціональних властивостей даного класу оксидних 

матеріалів. 

Результати НДР відображені у 2 публікаціях в наукових виданнях та подано до друку 1 

статтю, отримано патент «Магнітореологічний еластичний матеріал». Дослідження 

відповідають міжнародним стандартам високого рівня. Важливим є висновок, що зміна 

дефектності структури може призводити не тільки до погіршення, а й до поліпшення 
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функціональних властивостей даного класу оксидних матеріалів. Встановлення цих 

закономірностей надасть змогу збільшити щільность запису інформації, тривалість її 

стійкого зберігання та підвищення швидкості доступу до неї. 

Керівник: Джежеря Ю.І. 

Основні виконавці: Шарай І.В., Дереча Д.О., Кравець А.Ф., Поліщук Д.М. Тітенко А.М., 

Товстолиткін О.І., Черепов С.В., Пащенко О.В., Герасимчук І.В., Козлова Л.Є. 

4. «МАГНІТОПЛАЗМОННІ НАНОСТРУКТУРИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ГАЛУЗЯХ 

БІОСЕНСОРИКИ І НАНОФОТОНІКИ» 

№ держ. реєстрації 0121U109049, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 16.06.2020 № 3 (прикладна), за бюджетною 

програмою КПКВК 6541030, строки виконання 01.01.2021 – 29.12.2023. 

Мета роботи: розробка магнітоплазмонних наноструктур на основі магнітних і 

немагнітних благородних металів як функціональних елементів біосенсорики та 

магнітофотоніки, з гігантським підсиленням магнітооптичного відгуку в таких структурах в 

околі плазмового резонансу, а також способів керування магнітними і оптичними станами 

розроблених наноструктур; вивчення фізичних процесів, що відбуваються в таких системах 

та дослідження їх оптичних, магнітооптичних та магнітодинамічних характеристик.  

Протягом першого етапу роботи дослідження були спрямовані на з’ясування 

закономірностей впливу параметрів окремих компонентів плазмонних і магнітоплазмонних 

наноструктур на їх спектральні оптичні і магнітооптичні властивості. 

У результаті виконання НДР були виготовлені плівки плазмонних і 

магнітоплазмонних наноструктур на основі магнітних і благородних немагнітних металів, 

розроблена теорія магнітоплазмонної взаємодії та плазмонного підсилення магнітооптичного 

відгуку в таких структурах, досліджені оптичні, магнітні та магнітооптичні властивості 

виготовлених плазмонних і магнітоплазмонних наноструктур, підготовлені матеріали до 

публікації, а також підготовлений проміжний звіт. 

Було виявлене підсилення магнітооптичного обертання Керра в магнітних 

наногранульованих плівках Co-Al2O3, покритих наночастинками (НЧ) золота різної форми - 

трикутними і шестигранними нанопризмами, а також сферичними наночастинками. Для цих 

наноструктур в спектрах магнітооптичного обертання Керра, виміряних в діапазоні від 1,0 до 

5 еВ, спостерігається пік в околі 2,1 еВ, інтенсивність якого приблизно на порядок вища, ніж 

для чистих плівок Co-Al2O3 за аналогічних умов. Було продемонстровано, що інтенсивність 

магнітооптичного керівського обертання наноструктур Co-Al2O3 /Au НЧ суттєво 

збільшується при зміні форми золотих наночастинок від наносфер до нанопризм. Найвище 

підсилення, яке спостерігається для нанопризм, пояснюється наявністю максимальної 

кількості гострих країв або поверхнево-активних шорстких ділянок, порівняно з гладкими 
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поверхнями наносфер. Підсилення обертання Керра відповідає власним електронним 

переходам у наногранулах Co внаслідок плазмонних взаємодій між близько розташованими 

наночастинками золота і кобальту. Гігантське підсилення магнітооптичного відгуку в 

магнітних наногранульованих структурах, покритих наночастинками золота, може знайти 

потенційне застосування при виявленні окремих молекул, у біодіагностиці та в медичній 

терапії.  

На першому етапі НДР були виміряні оптичні та магнітооптичні властивості 

наногранул кобальту в матриці Al2O3, покриті шаром золотих наночастинок (НЧ) в плівках 

Co-Al2O3 /Au НЧ. Оптичні властивості цих плівок регулюються збудженням поверхневих 

плазмонів на інтерфейсах між наногранулами Co та НЧ, які визначають позиції максимумів у 

спектрах оптичного поглинання. Особливості у оптичному поглинанні та магнітооптичних 

спектрах гранульованих плівок Co-Al2O3 дають прямі докази збудження плазмових коливань 

у феромагнітних гранулах Cо. Магнітооптичні спектри наноструктури Co-Al2O3 /Au НЧ 

показують більш високу (приблизно у 10 разів) інтенсивність магнітооптичного керівського 

обертання, ніж для плівки Co-Al2O3  без золотих наночастинок, що є прямим результатом 

взаємодії між сильно затухаючими режимами поверхневих плазмових коливань Со гранул та 

сильно ефективними поверхневими плазмовими коливаннями Au наночастинок. Результати 

досліджень також показують, що інтенсивність керівського обертання значно збільшується зі 

зміною форми Au НЧ від наносфер до нанопризм. Найвищий магнітооптичний ефект для 

нанопризм (багатокутників) обумовлений наявністю максимальної кількості гострих країв 

або поверхневих активних ділянок порівняно з гладкими поверхнями наносфер. Досліджені 

наноструктури можуть одночасно демонструвати як феромагнетизм, так і дуже інтенсивні 

поверхневі плазмонні моди, і можуть використовуватись в галузі біосенсорики та 

нанофотоніки. Структури з двома різними взаємодіючими плазмонними системами є 

перспективними також для розробки високопродуктивних оптоелектронних пристроїв. 

Експериментально і теоретично продемонстровано сильне поглинання видимого 

світла в тонкому наноструктурованому шарі Ag-Al2O3, що складається з наночастинок 

срібла, вбудованих в діелектричну матрицю. Поглинання світла на рівні вище 90 % 

фіксується в широкому оптичному діапазоні довжин хвиль 240 - 850 нм, а також для 

широкого діапазону кутів падіння світла 0° - 70° у надзвичайно тонких плівках товщиною 

160 нм. Було запропоновано загальний принцип для підсилення поглинання світла в тонких 

шарах штучних метаматеріалів і показано, що ефективні показники заломлення 

досліджуваних зразків, виміряні за допомогою методики спектральної еліпсометрії, можуть 

бути адекватно описані теорією ефективного середовища. Було продемонстровано, що 

значна частина світла може бути захоплена в наноструктуровану плівку через розсіювання на 

наночастинках срібла та загального внутрішнього відбиття. 
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Було показано, що оптичні властивості наноструктур Ag-Al2O3 можуть бути 

налаштовані шляхом регулювання розміру та концентрації наночастинок срібла в матриці 

Al2O3 та товщини шару. Основні оптичні властивості  цих систем були вивчені в рамках 

теорії ефективного середовища з застосуванням теорії дипольної поляризації та 

макроскопічної поведінки, яка описується теорією ефективного середовища Максвела-

Гарнета. Було продемонстровано, що для таких структур рівень поглинання світла понад 

95 % може бути досягнутий у діапазоні довжин хвиль 240-850 нм для великого діапазону 

кутів падаючого пункту 0° -70°, а для p-поляризованого світла. Поглинання вище, ніж 90 % 

як для р-поляризованого, так і для s-поляризованого, або неполяризованого світла в діапазоні 

кута падіння 0°-45°. Показано, що експериментально спостережувана залежність поглинання 

в тонкій плівці наноструктури можна пояснити на основі теорії ефективного середовища з 

введенням ефективного комплексного показника заломлення та використанням 

френелівського коефіцієнта пропускання для тонкої наноструктурованої плівки Ag-Al2O3 на 

скляній підкладинці. Було виявлено, що ефективні оптичні константи Ag-Al2O3 

наноструктур, визначених методом спектральної еліпсометрії, дуже чутливі до змін у 

розмірах частинок, покриття частинок та товщину шару. Тому важливо контролювати 

показник заломлення виготовленого плазмонного метаматеріалу in situ з метою досягнення 

бажаних поглинальних характеристик.  

За результатами досліджень, проведених у ході виконання першого етапу науково-

дослідної роботи, опубліковано дві статті і зроблено дві доповіді на міжнародних наукових 

конференціях. Дослідження відповідає міжнародним стандартам найвищого рівня. 

Запропоновано спосіб виготовлення тонкоплівкового «чорного тіла» як дешевого 

метаматеріалу, який сильно поглинає світло у широкому спектральному діапазоні, а також 

широкому інтервалі кутів падіння світла, може бути застосований до інших металевих 

наночастинок, таких як Cu, Au та Pd, які також характеризуються високим коефіцієнтом 

відбивання світла, як і срібло в наноструктурі Ag-Al2O3. Металеві наноструктуровані 

тонкоплівкові метаматеріали можуть знаходити застосування в системах фотоперетворення 

для накопичення енергії та новому поколінні недорогих високоефективних сонячних 

елементів. 

Керівник: Кравець А.Ф. 

Основні виконавці: чл.-кор. НАН України Погорілий А.М., Товстолиткін О.І., Невдача В.В., 

Кузьмак О.М., Литвиненко Я.М., Поліщук Д.М., Боринський В.Ю., Яремкевич Д.Д., Куц 

В.О., Василенко П.С., Заморський В.О. 
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5. «МЕЗОСКОПІЧНІ ТА КВАНТОВІ ЕФЕКТИ В МАГНЕТИКАХ» 

№ держ. реєстрації 0117U002273, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 26.05.2016 № 4, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконання 01.01.2017 – 31.12.2021. 

Мета: розвиток теорії корельованих магнітних наносистем, а також систематизація та 

аналіз відповідних експериментальних даних. 

Методом феромагнітного резонансу досліджено виникнення стоячих спінових хвиль у 

насичених плоских кругових пермалоєвих кільцях, у випадку, коли зовнішнє магнітне 

утворює певний кут з віссю кільця. Несподіваним результатом було те, що найбільше 

розщеплення спостерігалося для мод з найменшим радіальним хвильовим вектором. Ця 

особливість була пояснена в рамках розробленої теоретичної моделі з урахуванням 

особливостей топології магнітних елементів. Показано, що якщо магнітне поле прикладене 

вздовж осі кільця, то кожен пік, що спостерігається, є комбінацією нескінченої кількості 

радіально квантованих спін-хвильових збуджень з майже однаковими радіальними 

векторами, радіальними профілями і частотами, але які мають різні азимутальні параметри. 

Це виродження є наслідком кругової симетрії системи і може бути знято шляхом відхилення 

магнітного поля від нормалі.  

Досліджено магнітодинамічні властивості нановулканів як об’єктів наноархітектури, 

що були спеціально виготовлені для вивчення тривимірного магнетизму та магнонної 

спінтроніки. Нановулкани Co-Fe товщиною 40 нм з діаметрами до 300 нм були отримани 

методом осадження за допомогою зфокусованного електронного пучка та досліджені 

методом спін-хвильового резонансу в зовнішньому магнітному полі, прикладеному 

перпендикулярно до їх осі. Було показано, що власні частоти спінових хвиль нановулкану 

помітно відрізняються від власних частот нанодисків і нанокілець, з яких вони побудовані, 

через сильно неоднорідне внутрішнє магнітне поле. Експериментальні дані були 

проаналізовані з використанням мікромагнітного моделювання, яке виявило, що кільця, які 

оточують кратери вулкана, ефективно закріплюють низькочастотні власні моди під кратером 

вулкана, в той час як власні моди з найбільшими частотами зосереджені в зоні кільця. Таким 

чином, поширення двовимірних нанодисків у третій вимір дозволяє маніпулювати їх 

найнижчими власними частотами, використовуючи тривимірні нановулкани, які мають 

площу приблизно на 30% меншу за площу нанодисків. Змінюючи діаметр кратера на 620 нм, 

було показано можливість переналаштовування частоти на 62 ГГц для кільцевих режимів без 

впливу на найнижчу власну частоту спінової хвилі. Тобто, нановулкани можна розглядати як 

багатомодові резонатори, які можна застосувати в телекомунікаційних фільтрах. Крім того, 

можливість отримувати бажані спектри спінових хвиль роблять їх перспективними 

платформами для тривимірної магноніки та інверсних приладів магноніки. 
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Встановлено, що селективна накачка орбітальних резонансів є ефективним методом 

управління магнітною анізотропією та збудження спінової високочастотної когерентної 

спінової динаміки у ван-дер-Ваальсівському антиферомагнетику. Використовуючи 

ультракороткі імпульси світла, налаштовані в резонанс з s-орбітальним переходом іонів Ni
2+

, 

можна збудити субтерагерцову магнонну моду. Правила відбору для поляризації накачки 

підтверджують, що магнон збуджується за рахунок збурення магнітної анізотропії в 

результаті появи наведеного світлом кутового моменту. Магнітні ван-дер-Ваальсівські 

шаруваті матеріали є ідеальним об’єктом для дослідження основ низьковимірного 

магнетизму, які відкривають нові можливості для побудови приладів спінової обробки 

інформації субтерагерцового частотного діапазону. 

Результати НДР відображені у 3 публікаціях. Рівнь дослідження відповідає 

міжнародним стандартам найвищого рівня. У рамках проєкту проведено комплексне 

експериментальне та теоретичне дослідження особливостей розповсюдження 

електромагнітних хвиль в наноструктурованих магнітних системах, а також впливу 

зовнішніх електричного та магнітного полів на електродинамічні характеристики таких 

середовищ. Результати досліджень можуть використовуватись для створення новітніх систем 

запису та зчитування інформації, керованих генераторів та фільтрів надвисокої частоти. 

Очікується, що швидкість зчитування та обробки інформації таких систем буде в сотні разів 

перевищувати такі параметри в сучасних аналогічних напівпровідникових системах, не 

поступаючись їм щільністю запису інформації. 

Системи, які досліджувались в рамках даної роботи мають широку перспективу 

застосування в телекомунікаційних та інформаційних системах, системах безпеки (зокрема, 

для виявлення заборонених речовин), космічному зв’язку, біології і медицині. 

Керівник: чл.-кор. НАН України Іванов Б.О. 

Основні виконавці: Тартаківська О.В., Салюк О.Ю., Бондаренко А.В., Косогор А.О., 

Мамилов С.О. 

6. «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

МАГНІТНОЇ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ» 

№ держ. реєстрації 0119U001229, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 22.05.2018 № 4, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконання 01.09.2019 – 31.12.2021. 

Мета: Дослідження мезоскопічної  магнітної динаміки та квантових спін-хвильових 

мод в ансамблях субмікронних та нанометрових магнітних елементів. Розвиток теорії 

корельованих магнітних наносистем, а також систематизація та аналіз відповідних 

експериментальних даних.  
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Розглянуто формування нанорозмірних двійників у магнітних сплавах з ефектом 

пам’яті форми та їх вплив на магнітні властивості цих сплавів. Показано, що обмінна 

взаємодія між субмікронними двійниковими компонентами призводить до зміни ефективної 

магнітної анізотропії таких систем, аналогічно тому, як це відбувається в магнітних 

багатошарових структурах. Було показано, що двійникування може призвести до 

формування неколінеарної магнітної структури, яка обумовлює спін-залежне розсіювання 

електронів, та появи від’ємного магнітоопіру в широкому температурному діапазоні. 

Керування параметрами двійникових структур відкриває шлях до отримання матеріалів з 

бажаними магнітними властивостями, які можуть бути застосовані в різних галузях: в якості 

магнітних актуаторів, в твердотільних системах охолодження, елементах пристроїв 

спінтроніки та магноніки, тощо. 

Продемонстровано, що спіновий ефект Черенкова є ефективним методом збудження 

спінових хвиль. Змінюючи швидкість імпульсу магнітного поля, який рухається по системі, 

можна домогтися збудження спінових хвиль з різними хвильовими векторами. Таким чином, 

запропонований метод є перебудовним. Збудження спінових хвиль відбувалося в системі 

одного та двох магнітних хвилеводів залізо-ітрієвого гранату, які є перспективними 

елементами магноніки. У випадку збудження у подвійній хвилеводній системі, було 

встановлено, що дипольний механізм зв’язку хвилеводів обмежує ефективну передачу 

спінових хвиль з одного хвилеводу в інший. Також було визначено ефективність збудження 

спінових хвиль зазначеним методом: вона спадає з ростом хвильового вектору збуджених 

хвиль. 

Запропоновано метод керування намагніченістю та обмінною жорсткістю в нанодисках 

Co–Fe. Диски були виготовлені методом осадження за допомогою сфокусованого 

електронного пучка. Аналіз даних, отриманих методом спінхвильового резонансу в 

магнітному полі, направленому перпендикулярно до площини дисків, виявив збільшення 

намагніченості Ms і обмінної жорсткості A в дисках, записаних з більшим часом очікування 

електронного променя, і зменшення Ms і A в дисках, опромінених іонами Ga. Зменшення Ms 

і A у поєднанні зі збільшенням ширини лінії відображає погіршення магнітних властивостей 

і більшу неоднорідність дисків, опромінених іонами Ga. Зокрема, досягнута варіація Ms від 

приблизно 720 eмо/cм
3
 до приблизно 1430 eмо/cм

3
 дає можливість змінювати намагніченість 

в широкому діапазоні і заповнити щілину в значеннях Ms, яка існує для магнонних 

матеріалів: Py і CoFeB. Зміна Ms супроводжується зміною жорсткості обміну в діапазоні від 

1,35 х 10
-6

 ерг/см до 2,07 х 10
-6

 ерг/см і зміною ширини лінії ФМР від 190 Е до 90 Е. 

Представлений підхід відкриває шлях до створення нанорозмірних 2D і 3D систем з 

повністю контрольованими та змінними в просторі магнітними властивостями. 
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Результати НДР відображені у 3 публікаціях. Дослідження відповідає міжнародним 

стандартам найвищого рівня. Проведені систематичні теоретичні та експериментальні 

дослідження магнітної динаміки, а також магнітних та транспортних властивостей 

впорядкованих систем наноелементів для використання в новітніх системах обробки, запису 

та зчитування інформації, керованих генераторах та фільтрах надвисокої частоти. Отримані 

результати дозволять розширити діапазон робочих магнітних полів та частот систем 

обробки, запису та зчитування інформації, керованих генераторах та фільтрах надвисокої 

частоти. 

Системи, які досліджувались в рамках даної роботи мають широку перспективу 

застосування в телекомунікаційних та інформаційних системах, системах безпеки (зокрема, 

для виявлення заборонених речовин), космічному зв’язку, біології і медицині. 

Керівник: чл.-кор. НАН України Іванов Б.О. 

Основні виконавці: Салюк О.Ю., Львов В.А., Бондаренко П.В., Харлан Ю.І., Верба Р.В., 

Слабодянюк Д.В. 

7. «ЗМІНИ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРОМАГНІТНИХ СПЛАВІВ ГЕЙСЛЕРА З 

ПАМ’ЯТЮ ФОРМИ ПІД ВПЛИВОМ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА МЕХАНІЧНИХ НАПРУГ» 

№ держ. реєстрації 0117U000435, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 26.05.2016 № 4, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконання 01.01.2017 – 31.12.2021. 

Мета: Розробка і вивчення метамагнітних та надпружних сплавів Гейслера з 

керованими магнітним полем та механічними напруженнями структурними і магнітними 

фазовими перетвореннями. 

Вивчення деформаційної поведінки сплавів системи Ni-Mn-In-Со з вищим критичним 

напруженням (~60-130 МПa) порівняно з сплавами системи Ni-Mn-In показало, що 

закономірності зміни фізичних параметрів при одновісному навантаженні в них досить 

близькі. Проте, на відміну від Ni-Mn-In, навіть 10 % деформація зразка сплаву Ni-Mn-In-Со 

не приводить до розлому перпендикулярно осі навантаження, як це має місце при стисненні 

Ni-Mn-In до 8%. У деформованому до 10 % зразку відбувається значний ріст електроопору 

(250 %) внаслідок ініційованого зовнішніми напруженнями мартенситного перетворення. 

Хоча відразу після розвантаження зразка існує значний залишковий електроопір, однак в 

ході нагріву до температури 400 К відбувається повернення електроопору зразка до 

величини, яку він мав перед початком експерименту. Мікроструктурний аналіз показав, що в 

ході відновлюючого нагріву мартенсит деформації зникає, а тріщини, що виникли під час 

навантаження, майже повністю закриваються, що разом з поверненням електроопору до 

переддеформаційної величини свідчить про ефект пам’яті форми у  сплавах системи Ni-Mn-

In, легованих кобальтом.  Після деформаційного циклу з максимальним стисненням на 6 % 
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від початкової довжини, внаслідок зворотного мартенситного перетворення, спостерігається 

практично повне відновлення електроопору.  

Результати, отримані при прямих вимірюваннях магнетокалоричного ефекту в сплаві 

Гейслера Ni-Mn-Sb з невеликою домішкою Fe, продемонстрували, що адіабатична зміна 

температури в ньому досягає максимуму поблизу температури Кюрі. Як показав аналіз 

отриманих результатів, значення магнетокалоричного ефекту (МКЕ) поблизу структурного 

перетворення визначається перш за все величиною dTm/dH, що, в свою чергу, залежить від 

зміни намагніченості і ентропії у відповідності з рівнянням Клаузіуса-Клапейрона. У сплаві 

Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77,  dTm/dμ0H ~ -0.7 К/Т і значення ΔT ~ -0.6 К поблизу МП порівняно 

нижчі, ніж в інших метамагнітних сплавах навіть у досить великих полях µ0H = 5 T. З 

отриманих результатів випливає, що у сплаві  Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77  мартенситне 

перетворення відбувається між феромагнітним аустенітом і мартенситом зі змішаними феро- 

і антиферомагнітними взаємодіями з переважанням феромагнітної, в той час як у 

метамагнітних сплавах, де магнетокалоричний ефект значно більший,  феромагнітний 

аустеніт трансформується у переважно слабкомагнітну антиферо- чи парамагнітну 

мартенситну фазу, що в результаті дає значно більшу зміну намагніченості порівняно з ΔМ = 

12 е.м.о. у Ni49.9Mn37.03Sb12.3Fe0.77. Таким чином, для досягнення практично значимих 

результатів МКЕ при метамагнітних перетвореннях надзвичайно важливим є магнетизм 

мартенситної фази. Низькі значення намагніченості мартенситної фази є передумовою для 

значного МКЕ в цій області температур. 

Дослідження мартенситних перетворень у деяких феромагнітних сплавах Гейслера 

показали, що для досягнення максимальних калоричних ефектів, пов’язаних з дією 

магнітного поля та напружень потрібно використовувати сплави, в яких структурні та 

магнітні зміни відбуваються в одному інтервалі температур, тобто сплави з 

магнітоструктурним перетворенням. При вивченні одного з таких сплавів, а саме 

Ni51.9Mn27.0Ga21. виявилось, що мартенситне перетворення у ньому не є магнітоструктурним 

перетворенням, а являє собою два магнітні переходи другого роду, які несподівано 

демонструють температурний гістерезис. Хоча температурний гістерезис переходу другого 

порядку теоретично заборонений, але якщо магнітний (Кюрі) перехід при охолодженні та 

нагріванні відбувається в кристалічних структурах з різними параметрами гратки, це 

можливо, оскільки обмінна взаємодія, яка відповідає за феромагнітне впорядкування, 

залежить від міжатомної відстані. Сканування за допомогою ДСК зафіксувало вище точок 

Кюрі приховану теплоту перетворення, що свідчило про те, що мартенситне перетворення  

відбувається в парамагнітній фазі. Температурна залежність уявної частини імпедансу зразка 

Ni51.9Mn27Ga21.1 дозволила зафіксувати обидва фазові перетворення (мартенситне і магнітне) 

послідовно в рамках одного вимірювання. Для встановлення причин гістерезису магнітного 
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перетворення було проведено рентгеноструктурний аналіз, який показав, що порядок 

фазових перетворень відрізнявся при нагріві і охолодженні. Таким чином, різні температури 

Кюрі при нагріві і охолодженні є наслідком того, що точки Кюрі належать двом різним 

мартенситним фазам.  

Оскільки в сплавах системи Fe-Mn-Ga реалізується мартенситне перетворення між 

парамагнітним аустенітом і феромагнітним мартенситом зі значною зміною намагніченості, 

потенційно в цих сплавах можна очікувати значний зсув мартенситних температур під дією 

магнітного поля, а отже і суттєву зміну фізичних властивостей. Для дослідження впливу 

мартенситного перетворення на електронну структуру були проведені теоретичні 

першопринципні розрахунки електронної структури і деяких фізичних властивостей 

стехіометричного сплаву Fe2MnGa зі структурами типу L21 та L10. У результаті було 

встановлено, що для цих кристалічних фаз енергетичні залежності густини електронних 

станів і величини густини електронних станів на рівні Фермі значно відрізняються. Також 

розрахунки показали трикратну різницю між магнітними моментами фаз і те що спектри 

міжзонної оптичної провідності для цих фаз є дещо подібними. Що стосується характеристик 

мартенситного перетворення, то величина його температурного гістерезису в сплаві 

Fe45.2Mn25.9Ga28.9  становить ΔT≈90–100 К, причому індуковане температурою пряме 

мартенситне перетворення в масивному сплаві Fe45.2Mn25.9Ga28.9  при його охолодженні 

викликає значне зменшення питомого електроопору сплаву, зміни знаку ТКО з негативного 

на позитивний, а також призводить до переходу сплаву з парамагнітного стану в 

феромагнітний. Було також встановлено, що зовнішнє магнітне поле Н = 50 кЕ викликає 

додатній зсув характеристичних температур мартенситного перетворення і знижує ширину 

температурного гістерезису. 

Експериментальні результати зміни магнітних та транспортних властивостей сплаву 

Fe45.2Mn25.9Ga28.9  при мартенситному перетворенні добре корелюють зі зміною в електронній 

структурі. Окрім цього, мартенситне перетворення не призводить до видимих змін 

експериментальних спектрів оптичної провідності сплаву Fe45.2Mn25.9Ga28.9  частково через 

його двофазну природу і несуттєву різницю теоретично розрахованих спектрів оптичної 

провідності аустенітної та мартенситної фаз.  

Результати НДР опубліковані у одній статті та представлені на двох міжнародних 

конференціях. Дослідження відповідають міжнародним стандартам високого рівня. Вперше 

розроблено метод моніторингу навантажень і деформації за допомогою контролю 

електротранспортних властивостей сплавів Гейслера Ni-Mn-In-Со поблизу температур 

мартенситного перетворення. Проведені дослідження показали перспективність  

впровадження відповідних сенсорів для неруйнуючого контролю об’єктів інфраструктури. 

Вперше досліджено магнітокалоричний ефект в інтервалах температур мартенситного 
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перетворення і поблизу точки Кюрі в сплавах системи Ni-Mn-Sb легованих залізом. Вперше 

було отримано і досліджено сплав  системи Ni-Mn-Ga, в якому реалізувався магнітний 

перехід між феро- та парамагнітним станами при різних температурах при охолодженні та 

нагріві. Існування такого своєрідного температурного гістерезису підтвердилось як за 

допомогою численних експериментальних методів так і в ході теоретичного розрахунку. 

Вперше розраховано електронну структуру  аустенітної та мартенситної фаз в сплаві 

Fe2MnGa, що дозволило пояснити відмінності в транспортних властивостях цих фаз. 

Отримано спектри оптичної провідності цих структур, проаналізовано їх магнітні та 

калоричні властивості. 

Керівник: Коноплюк С.М. 

Основні виконавці: Кокорін В.В., Коноплюк С.М., Козлова Л.Є. 

8. «МАГНІТООПТИЧНІ, МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНІ І МАГНІТОЕЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

КОМПОЗИТНИХ МАГНІТНИХ НАНОСТРУКТУР ЯК БАЗОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ 

ПОБУДОВИ ЕЛЕМЕНТІВ СПІНТРОНІКИ, ДАТЧИКІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ І СИСТЕМ 

МАГНІТНОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ» 

№ держ. реєстрації 0117U000434, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 26.05.2016 № 4, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконання 01.01.2017 – 31.12.2021. 

Мета: Розробка фізичних принципів для побудови датчиків магнітного поля і чутливих 

елементів  для магнітної дефектоскопії. 

У роботі виконані дослідження механізмів і встановлення особливостей взаємозв’язку 

між спіновим струмом і спіновою динамікою в наноструктурах магнетик/антиферомагнетик і 

феримагнетик/феромагнетик, а також дослідження зміни магнітокалоричного ефекту в 

нанопорошках перовскиту La0.6Ag0.2Mn1.2O3, дослідження впливу магнітного поля на оптичні 

рідкі кристали з феромагнітними і електретними наночастинками. 

Показано, що спіновий струм через інтерфейс залежить від коефіцієнтів матриці 

відбивання і розсіяння на інтерфейсі. Описано електрично кероване магнітне перемикання 

наноструктури антиферомагнетик/магнетик з поворотом антиферомагнітних станів на і під 

дією ефективного спінового крутильного моменту в області інтерфейсу. Отримані вирази для 

спінових транспортних властивостей і крутильного моменту з врахуванням особливостей 

спін-залежних електронних кореляцій в тунельному бар’єрі.  

Розраховані магнітомеханічні властивості періодичної структури, яка складається з 

магнітних страйпів на пружній плівці. Експериментально  зареєстрована аномальна 

температурна залежність ентропії нанопорошку La0.6Ag0.2Mn1.2O3 поблизу критичної точки. 

Визначені механізми стабільності аустенітної мартенситної фази сплавів системи Cu-Al-Mn 

при різних механічних напруженнях і різній температурі. 
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Результати НДР опубліковані у одній статті, представлені в монографії та на двох 

міжнародних конференціях. Отримані результати виконані на рівні сучасних міжнародних 

наукових досліджень. Отримані результати досліджень щодо проходження спінового струму 

через магнітні наноструктури магнетик/антиферомагнетик і феримагнетик/феромагнетик 

розширяють рівень наших наукових знань і можуть бути використані в розробках елементів 

спінтроніки і системах запису інформації. Результати щодо аналізу магнітомеханічних 

властивостей періодичної структури магнітних страйпів на пружній плівці, щодо 

особливостей ентропії нанопорошку поблизу критичної точки, а також щодо досліджень 

мартенситних сплавів системи Cu-Al-Mn є новими і можуть бути використані на практиці. 

Керівники: Крупа М.М., Джежеря Ю.І. 

Основні виконавці: Коростиль А.-В. М., Тітенко А.М., Скирта Ю.Б.  

9. «ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА МАГНІТОРЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ З МАГНІТОСТРУКТУРНИМИ ФАЗОВИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ» 

№ держ. реєстрації 0117U000433, виконувалась за рахунок відомчої тематики НАН України, 

Постанова Бюро ВФА НАН України від 08.11.2016 № 8, за бюджетною програмою КПКВК 

6541030, строк виконання 01.01.2017 – 31.12.2021. 

Мета: теоретичне пояснення отриманих за останні роки експериментальних даних про 

магнітні, термодинамічні та трансформаційні властивості матеріалів, яким притаманні 

магнітоструктурні фазові перетворення. Знаходження шляхів поліпшення практично 

важливих характеристик таких матеріалів. Побудова теорії магнітопружних хвиль у 

матеріалах з магнітоструктурними фазовими перетвореннями та надання рекомендацій щодо 

здійснення відповідних магніторезонансних експериментів. 

Розроблено теоретичну модель метамагнітоподібних фазових переходів для 

інтерпретації експериментальних результатів, отриманих останнім часом для сплавів з 

ефектом пам’яті форми. Визначено умови пружно-керованих (обумовлених мартенситним 

перетворенням) метамагнітоподібних фазових переходів. Магнітопружний механізм 

запропоновано для пояснення впливу магнітного поля на мартенситні перетворення. 

Проаналізована експериментальна температурна залежність порогового магнітного 

поля, яке запускає магнітно-індуковану деформацію мартенситного сплаву Ni-Mn-Ga. 

Встановлено та теоретично описано співвідношення між температурною залежністю 

порогового магнітного поля, магнітострикцією та пружнім модулем. Показано, що 

температурні ліміти гігантської магніто-індукованої деформації та характер температурної 

залежності порогового магнітного поля зумовлені температурною залежністю пружного 

модулю сплаву у мартенситній фазі. Продемонстровано, що за допомогою якісного 

припасування теоретичної температурної залежності порогового магнітного поля до 
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експериментальної, можна охарактеризувати важко вимірювані фізичні величини 

мартенситної фази, як то температурні залежності пружних модулів та магнітострикцію.  

Досліджено вплив мартенситних фазових перетворень в матеріалах з ефектом пам’яті 

форми на величину магнітопружної взаємодії та на спектри зв’язаних магнітопружних хвиль 

в околі спін-переорієнтаційних фазових переходів.  

Розраховані закони дисперсії зв’язаних магнітопружних хвиль для феромагнетиків 

кубічної та одноосної симетрії. Проаналізовано поведінку спектрів зв’язаних 

магнітопружних хвиль в околі фазових переходів в кристалічній гратці, а саме, в околі 

мартенситних фазових перетворень в матеріалах з ефектом пам’яті форми. 

Проведено аналіз особливостей отриманих законів дисперсії в околах спін-

переорієнтаційних фазових переходів. Показано, що взаємодія між звуковими та спіновими 

хвилями залежить від напрямку магнітного моменту феромагнетика.  

Досліджено вплив магнітопружної взаємодії на закон дисперсії квазі-спінових хвиль у 

вироджених основних станах. Розрахунки показують, що магнітопружня взаємодія знімає 

виродження та призводить до появи магнітоакустичної щілини у спектрі.  

Створено дво- та трикомпонентні конфігураційні параметри порядку, які описують 

просторову реконфігурацію дефектів у кристалі та пов’язані з нею фазові переходи. Вказано 

на різні типи кристалографічних позицій точкових дефектів в елементарних комірках сплавів 

Гейслера, Ti-Ni, Au-Cd та кристалів ванадію; побудовано параметри порядку, якими 

описуються переходи точкових дефектів між позиціями однакового або різного типу. 

Завдяки цьому показано, що конфігураційний параметр порядку, який описує зміну симетрії 

просторового розподілу (реконфігурацію) дефектів, складається з ймовірностей знаходження 

дефекту у певних кристалографічних позиціях.  

Показано, що вплив дифузії дефектів на фізичні властивості сплаву з ефектом пам’яті 

форми кількісно визначається величиною внутрішніх напружень, пов’язаних з викликаною 

такою дифузією деформацією кристалічної гратки. Внутрішнє механічне напруження можна 

розділити на ізотропний внутрішній тиск та аксіальне внутрішнє напруження. 

Досліджено вплив мартенситних фазових перетворень в матеріалах з ефектом пам’яті 

форми на величину магнітопружної взаємодії та на спектри зв’язаних магнітопружних хвиль 

в околі спін-переорієнтаційних фазових переходів. Розраховані закони дисперсії зв’язаних 

магнітопружних хвиль для феромагнетиків кубічної та одноосної симетрії. Проаналізовано 

поведінку спектрів зв’язаних магнітопружних хвиль в околі фазових переходів в гратці, а 

саме в околі мартенситних фазових перетворень в матеріалах з ефектом пам’яті форми. 

Проведено аналіз особливостей отриманих законів дисперсії в околах спін-

переорієнтаційних фазових переходів. Показано, що взаємодія між звуковими та спіновими 

хвилями залежить від напрямку магнітного моменту феромагнетика. Досліджено вплив 
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магнітопружної взаємодії на закон дисперсії квазі-спінових хвиль у вироджених основних 

станах. Розрахунки показують, що магнітопружна взаємодія знімає виродження та 

призводить до появи магнітоакустичної щілини у спектрі.  

Створено дво- та трикомпонентні конфігураційні параметри порядку, які описують 

просторову реконфігурацію дефектів у кристалі та пов’язані з нею фазові переходи. Вказано 

на різні типи кристалографічних позицій точкових дефектів в елементарних комірках сплавів 

Гейслера, Ti-Ni, Au-Cd та кристалів ванадію; побудовано параметри порядку, якими 

описуються переходи точкових дефектів між позиціями однакового або різного типу. 

Завдяки цьому показано, що конфігураційний параметр порядку, який описує зміну симетрії 

просторового розподілу (реконфігурацію) дефектів, складається з ймовірностей знаходження 

дефекту у певних кристалографічних позиціях.  

Отримані умови, за яких мартенситне перетворення та магнітопружна взаємодія 

індукують фазовий перехід з феромагнітного до парамагнітного стану. Описано вплив такого 

переходу на статичні магнітні властивості матеріалу. Проведено аналіз умов виникнення 

фазових переходів «квазі-другого» роду за рахунок зростання магнітопружної взаємодії при 

мартенситних фазових перетвореннях. Проведено оцінку впливу магніто-структурних 

перетворень з феромагнітного до парамагнітного стану на магнітокалоричний ефект та 

динамічні характеристики магнітопружних коливань.  

Теоретично передбачено та експериментально підтверджено два істотно різні режими 

деформаційної поведінки сплаву з ефектом пам’яті форми. Перший режим - звичайні 

надпружні петлі, які показують помітний гістерезис стрес-індукованого МП, що 

спостерігаються за температур нижче критичної температури. Другий режим - гігантська 

майже безгістерезисна деформація за температур вище критичної. Процес характеризується 

сильно нелінійною залежністю напруження від деформації, що відображає посткритичний 

стан сплаву та аномально низькі значення модуля пружності. 

Під час проведення досліджень по даній тематиці cтворено загальний метод побудови 

моделі дисипативної функції, що описує релаксаційні процеси, обумовлені затуханням 

зв’язаних магнітоакустичних хвиль у магнітовпорядкованих матеріалах. Отримана модель 

дисипативної функції базується на врахуванні симетрії магнетика та описує як обмінну, так і 

релятивістську взаємодію в кристалі. При цьому враховано вклади в дисипацію як магнітної і 

пружної підсистеми, так і релаксацію пов’язану з магнітопружною взаємодією. Розраховано 

закон дисперсії зв'язаних магнітопружних хвиль для одноосного феромагнетика типу "легка 

вісь". Показано, що вклад магнітопружної взаємодії в дисипативні процеси може відігравати 

суттєву роль у випадку магнітоакустичного резонансу.  

Розвинено теорію прямого та оберненого гігантського магнітокалоричного ефекту. 

Розглянуто гігантський  магнітокалоричний ефект у сплаві з ефектом пам’яті форми, в якому 
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відбувається фазовий перехід першого роду з кубічної феромагнітної фази у тетрагональну 

антиферомагнітну фазу. Продемонстровано узгодження між теоретичними результатами та 

наявними експериментальними даними. Показано, що сплави, у яких відбувається фазовий 

перехід в антиферомагнітну фазу зі слабкою обмінною взаємодією між магнітними 

підгратками, є перспективними для застосувань у технології магнітного охолодження. 

Результати НДР опубліковані у одній статті та представлені на міжнародній 

конференції. Рівень дослідження перевищує міжнародні стандарти високого рівня та не має 

аналогів у світі. Актуальність досліджень, що проводяться по даній тематиці обумовлена 

тим, що в останні роки в усьому світі отримано великий обсяг експериментальних даних по 

магнітоструктурним фазовим перетворенням, які не описуються в рамках існуючих теорій. В 

той же час, такі експериментальні дані свідчать про унікальні властивості досліджуваних 

матеріалів, що можуть бути використані в різних компонентах сучасної електроніки та 

техніки. Результати, що будуть отримані під час проведення досліджень можуть стати 

корисними для багатьох сучасних напрямків світової науки, а саме наноелектроніки, 

магнітоакустики,  спінтроніки, та можуть бути використані для розробки нових електронних 

елементів та пристроїв. Отримані теорії можуть використовуватись для опису та обробки 

різноманітних експериментів по дослідженню магнітодинамічних процесів, вивченню 

параметрів магнітопружної взаємодії, дослідженню мартенситних фазових переходів та 

аналізу частотного спектру спінових та акустичних коливань. 

Новітні електронні елементи та пристрої, що можуть бути створені на основі 

теоретичних моделей отриманих під час даних досліджень, можуть підвищити 

енергоефективність, функціональність, точність та надійність електронного наукового 

експериментального обладнання та побутових електронних приладів. 

Керівник: Джежеря Ю.І. 

Основні виконавці: Львов В.А., Данилевич О.Г., Косогор  А.О. 
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ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 
 

Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, що виконувались Інститутом у 2021 році: 

ФОРМА ІІ 

 

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою 

 

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 

виконувались у звітному році Обсяг фінансування, 

тис. грн. 
Всього 

в т.ч. завершених у 

звітному році 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Державна тематика 0 1 0 0 0 2522,229 

1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на науково-технічну 

продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні 

дослідження). 
х 0 0 0 х 0 

1.2. Проекти Національного фонду досліджень України:  х 1 х 0 х 2522,229 

фундаментальні дослідження; х 1 х 0 х 2522,229 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових досліджень молодих 

учених; для докторів наук; для обдарованої молоді): х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 
2 х 1 х 1291,743 х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм фундаментальних 

досліджень НАН України** 0 х 0 х 0 х 

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних 

досліджень НАН України *** 0 х 0 х 0 х 
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2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка 

пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок» бюджетної програми 6541230: 

1 х 1 х 1216,743 х 

фундаментальні дослідження; 1 х 1 х 1216,743 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.4. Тематика, що виконувалась в рамках 

спільних конкурсів з: 0 х 0 х 0 х 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 

Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) (фундаментальні 

дослідження). 0 х 0 х 0 х 

Інші спільні проекти за конкурсами та програмами (EISCAT тощо): 0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.5. Наукові, науково-технічні, проекти  та розробки **** 

(прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених 

НАН України (фундаментальні дослідження). 1 х 0 х 75,000 х 

2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп): 
0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.8. Інфраструктурні програми ***** 

(прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

3. Відомча тематика 9 - 7 - 6835,573  

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм 

відділень НАН України 

(фундаментальні дослідження). 
2 х 2 х 1552,729 х 

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 . 5 х 5 х 4316,52 х 
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3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 . 2 х 0 х 966,324 х 

4. Пошукова тематика 0 х 0 х 0 х 

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 

(фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні 

дослідження). 0 х 0 х 0 х 

5. Договірна тематика х 0 х 0 х 0 

5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними 

та іноземними замовниками 

 (фундаментальні дослідження). 
х 0 х 0 х 0 

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними 

та іноземними замовниками 

 (прикладні дослідження). 
х 0 х 0 х 0 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та закордонних 

організацій: 
х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 

прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

Загалом 11 1 8 0 8127,316 2522,229 
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ІІІ-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій 

(за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*    

 

Кількість госпдоговорів та 

контрактів, що виконувались 

установами НАН України 

(без включення грантів), од. 

Обсяги  

фінансування, 

тис.грн. 

(без включення 

грантів) 

Частка в 

загальному 

обсязі 

фінансування, 

% 

Кількість 

впроваджених 

розробок, од. 

Усього У т.ч. на замовлення 

організацій 

Усього У т.ч. 

контрактів з 

іноземними 

замовниками 
м.Києва Укра-

їни** 

Зарубіжжя 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у 

розділі Х. 

________ 
* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України.  

* - без урахування м. Києва 

 

ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної 

влади 

 

Заступник директора з наукової роботи Джежеря Юрій Іванович є секретарем 

науково-експертної секції МОН України „Загальна фізика‖, Товстолиткін О.І. та Герасимчук 

І.В. є її членами. 

Старший науковий співробітник, канд. фіз.-мат. наук Хребтов Аркадій Олегович є 

учасником Робочої групи МОН України зі створення Стратегії розвитку інновацій України.  
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ІV. Використання результатів досліджень у галузях економіки 

ФОРМА ІV-1 

ІV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію* 

 

одиниць 
 

Класифікація наукової (науково- 

технічної) продукції 

Створено 

продукції 

Впроваджено 

продукції 

Фундаментальні 
дослідження 

Прикладні дослідження 
Фундаментальні 

дослідження 
Прикладні дослідження 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

За бюджетною програмою 654 1030 

1. Види виробів (прилади і  

системи, пристрої, агрегати, 

установки та їх компоненти; 

лабораторні макети і дослідні 

зразки; хімічні речовини, 

препарати, біологічно активні 

речовини; програмні продукти) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. з них техніки 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Технології 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Матеріали 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Сорти рослин та породи 

тварин 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 

концепції) 

0 1 0 0 0 1 0 0 

6. Інше: 15 1 4 0 0 0 0 0 

6.1. Заключні чи проміжні 

звіти 

8 1 2 0 0 0 0 0 

6.2. Монографії (або їх глави) 4 0 1 0 0 0 0 0 

6.3. Підручники, посібники,  

довідники, словники 

3 0 1 0 0 0 0 0 
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6.4. Рекомендації, методичні 

рекомендації, технологічні 

рекомендації, методики, 

технологічні інструкції 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.5. Проєкти законодавчих та 

нормативних актів (закон, 

концепція, стратегія, стандарт 

тощо) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.6. Математичні моделі 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.7. Технічна документація, 

технічні умови, стандарт, 

регламент, тощо 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.9.Експертні (науково- 

експертні) висновки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6.10. Штами та лінії 

мікроорганізмів, культури 

клітин; дослідні та 

експериментальні зразки 

біологічного походження, 

колекції 

0 0 0 0 0 0 0 0 

За бюджетною програмою 654 1230 

1. Види виробів (прилади і системи, 

пристрої, агрегати, установки та їх 

компоненти; лабораторні макети і 

дослідні зразки; хімічні речовини, 

препарати, біологічно активні 

речовини; програмні продукти) 

0 

 

 

Х 0 

 

 

Х 0 

 

 

Х 0 

 

 

Х 

1.1. з них техніки 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

2. Технології 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

3. Матеріали 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

4. Сорти рослин та породи тварин 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

5. Методи, теорії (в тому числі і 

наукові концепції) 
1 

Х 
0 

Х 
1 

Х 
0 

Х 
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6. Інше: 1 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.1. Заключні чи проміжні 

звіти 
1 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.2. Монографії (або їх глави) 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.3. Підручники, посібники, 

довідники, словники 
0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.4. Рекомендації, методичні 

рекомендації, технологічні 

рекомендації, методики, 

технологічні інструкції 

0 

 

Х 
0 

 

Х 
0 

 

Х 
0 

 

Х 

6.5. Проєкти законодавчих та 

нормативних актів (закон, 

концепція, стратегія, стандарт 

тощо) 

0 

 

Х 
0 

 

Х 
0 

 

Х 
0 

 

Х 

6.6. Математичні моделі 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.7. Технічна документація, 

технічні умови, стандарт, 

регламент, тощо 

0 

 

Х 0 

 

Х 0 

 

Х 0 

 

Х 

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 
0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.9.Експертні (науково- 

експертні) висновки 
0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

6.10. Штами та лінії 

мікроорганізмів, культури 

клітин; дослідні та 

експериментальні зразки 

біологічного походження, 

колекції 

0 

 

 

Х 

0 

 

 

Х 

0 

 

 

Х 

0 

 

 

Х 

 

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України 
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ФОРМА IV-2 
 

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2021 році 
 

№ 

п/п 

Назва розробки (автори) Призначення Вид 

тематики 

 

Загальне 

фінансува

ння за всі 

роки 

створення 

розробки  

(млн. грн.) 

Показники 

результативності

, значення для 

галузей 

економіки, 

економічна 

ефективність 

Місце 

впровадження 

 

Дата 

впроваджен

ня 

 

Перспективи 

подальшого 

використання 

1 Метод для розділення та 

характеризації дисипативних 

процесів (О.І.Товстолиткін; 

А.Ф.Кравець; Д.М.Поліщук; 

Боринський В.Ю.) 

Розроблено метод для 

розділення та 

характеризації 

дисипативних 

процесів, що 

протікають в об'ємі 

антиферомагнетика та 

на інтерфейсі між 

антиферомагнетиком 

і феромагнетиком 

II. 

Програмн

о-цільова 

та 

конкурсна 

тематика 

(1230) 

2,186 Опанування 

студентами 

знань щодо 

найновіших 

інноваційних 

технологій в 

галузі 

субтерагерцової 

спінтроніки 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

 

01.09.2021 Підготовка 

спеціалістів із 

магнетизму і 

спінтроніки в 

КНУ імені 

Тараса 

Шевченка 

2 Фізична модель керування 

магнітною анізотропією за 

допомогою селективної 

накачки орбітальних 

резонансів 

(член-кор. НАН України 

Б.О.Іванов )  

Розробка пристрої 

спінтроніки,  

магноніки та для 

обробки інформації 

І. 

Державна 

тематика 
(спецфонд) 

2,898 Впроваджено в 

курс лекцій 

"Фізика 

магнітних 

явищ", 

"спінтроніка" 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

 

01.09.2021 Будуть 

визначені в 

майбутніх 

періодах 

 

*- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України 
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ФОРМА ІV-3 

Дані про досягнення результативних показників за бюджетною програмою  

6541230 у 2021 році 

№ 

з/п 

Показники Кіль

кість 

Обсяг 

фінансу-

вання, 

тис.грн. 

 І. затрат    

1 Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок науковими 

підрозділами категорії А, всього, у т.ч.: 

1 1216,743 

1.1 фундаментальні наукові дослідження 1 1216,743 

1.2 прикладні наукові дослідження 0 0 

2 Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких 

лабораторій (груп) молодих вчених 

0 Х 

3 Кількість наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних)  розробок, які проводяться дослідницькими 

лабораторіями (групами) молодих вчених 

0 0 

4 Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які 

проводяться на конкурсній основі 

0 0 

5 Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні 

видатки) 

х 0 

6 Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання 

(капітальні видатки) 

х 0 

7 Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для 

модернізації існуючого наукового обладнання 

0 Х 

8 Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для 

ремонту наукового обладнання 

0 Х 

 ІІ. продукту   

1 Кількість публікацій з новими важливими результатами, які 

відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових 

виданнях, всього, у т.ч.: 

4 Х 

1.1 в іноземних наукових виданнях 3 Х 

2 Кількість завершених науковими підрозділами категорії А 

пріоритетних  наукових досліджень і науково-

технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.: 

1 0 

2.1 результати яких  перевищують кращі світові аналоги 1 0 

3 Кількість завершених завдань за спільними міжнародними 

проектами 

0 0 

4 Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових 

видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій 

та інше), всього, у т.ч.: 

2 х 

4.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-технічних 

(експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А 

2 х 

5 Кількість впровадженої новітньої  науково-технічної продукції 

(нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, 

методів, теорій та інше) всього,  у т.ч.: 

1 х 

5.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-технічних 

(експериментальних) розробок  науковими підрозділами категорії А 

1 х 

6 Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі 0 х 
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 V. Координація наукової діяльності, зв’язки з освітою, робота з науковою молоддю 

 

Співробітники Інституту читають 39 курсів лекцій у 3 вищих навчальних закладах та аспірантам 

в ІМаг НАН України та МОН України:  

- 18 курсів лекцій у Національному технічному університеті України ―КПІ ім. І. Сікорського‖ (Ю.І. 

Джежеря, О.Ю. Горобець, О.Ю.  Салюк, І.В. Герасимчук, І.В. Шарай, В.В. Хіст, Ю.Б. Скирта, О.Г. 

Данилевич, Ю.І.  Харлан); 

- 18 курсів лекцій в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (чл.-кор. НАН 

України Б.О.  Іванов, О.І.  Товстолиткін, О.В.  Тартаківська, В.А. Львов, О.К. Колежук); 

- 3 курси лекцій у Національному авіаційному університеті (В.О. Голуб); 

- 12 курсів лекцій в ІМаг НАН України та МОН України (чл.-кор. НАН України Б.О. Іванов, М.М. 

Крупа, О.В.  Тартаківська, Ю.І. Джежеря, І.В. Герасимчук, С.М. Порев, О.Ю. Горобець, О.І. 

Товстолиткін, В.В. Невдача, А.О. Косогор). 

Щорічно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» підписуються договори про проведення практики студентів факультету 

біотехнології і біотехніки та фізико-математичного факультету. У 2021 році прходили практику 9 

студентів: 

 2 студенти за спеціальністю 104 Фізика та астрономія; 

 7 студентів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія. 

У 2021 двоє викладачів Національного технічного університетуУкраїни ―КПІ ім. І. Сікорського‖ 

проходили підвищення кваліфікації 

В Інституті діє Центр колективного користування приладами «Лабораторія скануючої мікроскопії» 

на базі комплексу зондової скануючої мікроскопії Solver Pro (AFM, MFM, STM) та спектрометру 

електронного спінового резонансу ELEXSYS E500 Bruker BioSpinGmb. 

Інститут має 8 договорів про співпрацю з такими установами:  

 Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» – 1 

договір; 

 Національний авіаційний університет – 1 договір; 

 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – 1 договір; 

 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» – 2 договіри; 

 Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 1 договір; 

 Київський національний університет будівництва і архітектури – 1 договір; 
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 Дослідницький центр ―International Center of Future Science‖ Цзілінського Університету, м. Чанчунь, 

Китай – 1 договір. 

З метою більш ефективного використання сучасного наукового обладнання працюють дві спільні 

лабораторії Інституту магнетизму НАН України та МОН України та КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

Лабораторія комп’ютерної фізики і електронної мікроскопії при фізико-математичному факультеті та 

Лабораторія фізичних та інформаційних технологій в біології та медицині при факультеті біотехнології і 

біотехніки.  
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ФОРМА V-1 

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

(назва установи НАН України) 

Окремі чисельні показники  співпраці із закладами вищої освіти і установами Міністерства освіти і 

науки України (МОН) 

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою 

установою та закладами вищої освіти: 

загальна кількість на 31.12.2021 8 

укладених у звітному році 2 

1) Договір про наукову співпрацю з Національним університетом «Києво-Могилянська 

академія»  
2) Договір про співробітництво з Київським національним університетом будівництва і 

архітектури  
( назва  договору  ( - ів),  які  укладен і  у зв ітному  році)  

2. Кількість створених спільно з закладами вищої освіти: 

філій кафедр 

загальна кількість на 31.12.2021 0 

створених у звітному році 0 

  
  

(назва та філії кафедри, створеної у звітному році) 

факультетів 

загальна кількість на 31.12.2021 0 

створених у звітному році 0 

  
  

(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році) 

лабораторій 

загальна кількість на 31.12.2021 2 

створених у звітному році 0 

  
  

(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році) 

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна кількість на 31.12.2021 0 

створених у звітному році 0 

  
  

(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році) 
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3. Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2020/2021 навчальному році 

проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 
таблиці 

8 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 навчальному році 

проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

4 

4. Кількість наукових тем і проєктів, які у звітному році розроблялись спільно з 

вченими-освітянами 

3 

5. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 

викладачами в системі освіти, всього 

15 

у тому числі: академіків НАН України 0 

членів-кореспондентів НАН України 1 

очолюють: кафедри 0 

факультети 0 

6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу 

спеціалізованої вченої ради при науковій установі 

5 

7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 

спеціалізованих рад при закладах вищої освіти 

1 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 

дипломні роботи 

9 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій 

установі 

9 

10. Кількість фахівців   з   повною   вищою   освітою,   які   прийняті   на   роботу 
у звітному році: 

0 

з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук 

учнівської молоді 

0 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 2 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 

підручників для вищої та 

 

0 

середньої школи 0 

навчальних посібників для вищої та 4 

середньої школи 0 

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ 

МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі 

2 

14. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на 

спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

2 

у тому числі: на здобуття ступеня доктора наук 2 

на здобуття ступеня кандидата наук 0 

 на здобуття ступеня доктора філософії 0 
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 

Інформація про проведені в 2021 році установою конференції, семінари, з’їзди, наради 

тощо, в яких установа виступила як організатор або співорганізатор, за схемою: 

 

Назва Спів-

орга-

ніза-

тори 

Дата 

проведе-

ння 

Місце 

проведе

ння 

Кількість 

учасників 

(в т.ч. з 

країн 

далекого 

зарубіжжя,                    

з країн 

СНД) 

Загальна 

проблематика; 

найбільш вагомі 

результати заходу 

(рішення, 

рекомендації, зміст 

резолюції)  

- - - - - - 

Інформація про заплановані на 2022 рік заходи, в яких установа є організатором або 

співорганізатором, за схемою: 

 

Назва  

(Назви заходів навести українською, 

російською та англійською мовами) 

Дата 

проведення 

Місце 

прове-

дення 

Перелік 

співорганіза-

торів 

Посилання на веб-сайт 

інституту або 

конференції 

- - - - - 
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VІІ. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

ФОРМА VII-1 

Результати 

винахідницької роботи, створення та використання 

об’єктів права інтелектуальної власності у 2021 р. ⃰ 

№№ 

п/п 
Назва показників 

Одини

ця 
Кількість 

Пр

имі

тка 

 заявка 
Всьог

о 

КПКВК

6541030 

КПКВК

6541230 
 

1. Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, всього, у т.ч. до:  
0 0 0  

1.1. уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності 

України:  
0 0 0  

 - винаходи  

- корисні моделі 

- промислові зразки 
 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1.2. патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати 

яких)   
0 0 0  

1.3. патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)  0 0 0  

2. Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері 

сортів рослин України всього, у т.ч.: 

заявка 0 0 0  

 - на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту  0 0 0  

        - на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням 

свідоцтва 

 0 0 0  

3. Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, всього, у т.ч. в:  
реєстра

ція  

1 1 0  

3.1. уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності 

України:  
1 1 0  

 - винаходи  0 0 0  

 - корисні моделі  1 1 0  

 - промислові зразки  0 0 0  

3.2. патентних відомств ННД** (вказати яких)  0 0 0  

3.3. патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)  0 0 0  

4. Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею: реєстра

ція 

0 0 0  

 - патенту на сорт рослин   0 0  

 - свідоцтва про реєстрацію сорту  0 0 0  

5. Укладено договорів на надання права користування ОПІВ: договір 0 0 0  

5.1. Ліцензійний договір про надання виключної, одиночної ліцензії 

на використання винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків:  

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0  

5.2  Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на 

використання винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків: 

- в Україні  

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0  
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5.3. Договір на передачу ноу-хау: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0  

 5.4. Ліцензійний договір (авторській договір) на використання 

комп’ютерних програм, баз даних та інших об’єктів авторського 

права: 

договір 

 

 

 

0 0 0  

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

 

0 0 0  

5.5. Ліцензійні договори на використання торговельних марок: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0  

5.6. Ліцензійні договори на використання сортів рослин: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких ) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір 0 0 0  

6. Складено звітів про патентні дослідження звіт 0 0 0  

7. Подано заявок на реєстрацію торговельних марок: заявка 0 0 0  

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

 0 0 0  

8. Зареєстровано торговельних марок: реєстра

ція 

0 0 0  

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

 0 0 0  

9. Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, сорти рослин 

автор 0 0 0  

10. Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові 

права, засвідчені: 
 

3 3 0  

 - патентом на винаходи патент 1 1 0  

 - патентом на корисні моделі патент 2 2 0  

 - патентом (свідоцтвом)  на промислові зразки свідоцт

во 

(патент

) 

0 0 0  

 - патентом на сорти рослин патент 0 0 0  

 - свідоцтвом на сорти рослин свідоцт

во 

0 0 0  

 - свідоцтвом на торговельні марки свідоцт

во 

0 0 0  

10
1
 Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які 

є чинні майнові права 
 

0 0 0  

 - комп’ютерні програми  0 0 0  

 - бази даних  0 0 0  

 - інші об’єкти авторського права  0 0 0  

 - комерційні таємниці  0 0 0  

 - ноу-хау  0 0 0  

11. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, створених в 

установі у звітному році та попередніх роках, що використані у 

звітному році: 
 

0 0 0  
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11.1. винаходів, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

11.2. корисних моделей, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

11.3. промислових зразків, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

11.4. торговельних марок, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

11.5. ноу-хау, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

11.6. сортів рослин, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

11.7. комп`ютерних програм та баз даних, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, яким надано 

(передано) установою право користування; 

- використано установою при випуску та реалізації дослідної 

партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

0 0 0  

12. Кількість наукових та інженерно-технічних працівників особа 43 0 0  

13. Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 
особа 

1 0 0  

 

 

Ніколаєнко Л.І., 050 654 1915, leo_nik@ukr.net  
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ФОРМА VII-2 

Договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

Вид договору, 

 Вид ОПІВ, 

Вид охоронного 

документа, 

Патентне відомство, 

Предмет договору 

Номер 

охоронного 

документа  

(якщо є) 

Фірма-

ліцензіат, 

країна; 

дата укладання 

договору; 

строк дії 

 

Ліцензіар 

Надходження коштів за 

договором у звітному 

році, 

тис. грн. 

Примітка 

    Всього У тому 

числі роялті 

 

- - - - - - - 

 

ФОРМА VII-3 

Заявки на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності 

  
№№ 

п/п 

Вид об’єкта права інтелектуальної 

власності 

Номер, дата  заявки Заявник (и)  Примітки 

- - - -  

 

ФОРМА VII-4 

Державна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності 

 

№№ 

п/п 

Вид об’єкта права інтелектуальної 

власності 

Дата державної реєстрації 

(публікації відомостей про 

державну реєстрацію), 

номер патенту (свідоцтва)   

Заявник(и)  Примітки 

1 Патент на корисну модель 

«Магнітореологічний еластичний 

матеріал» 

№ 145955, Бюл. №2, 

13.01.2021 

Ю.І. Джежеря,  

В.М. Калита, 

С.В. Черепов 

 

 

 

 

 

Директор ІМаг НАН України та МОН України             Олександр ТОВСТОЛИТКІН 
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ФОРМА VII-5 

Дані щодо обліку нематеріальних активів 

 

№

/

№ 

Показник 

В
и

н
ах

о
д

и
 

К
о

р
и

сн
і 

м
о

д
ел

і 
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р

о
м

и
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о
в
і 

 
зр

аз
к
и

 

Т
о

р
го

в
ел

ь
н

і 
м

ар
к
и

 

С
о

р
ти

 
р

о
сл

и
н

 

К
о

м
п

’ю
те

р
н

і 
п

р
о

гр
ам

и
 

(с
тв

о
р

ен
і 

в
 

у
ст

ан
о

в
і)

 

Б
аз

и
 д

ан
и

х
 

(с
тв

о
р

ен
і 

в
 

у
ст

ан
о

в
і)

 

Ін
ш

и
й

 
о

б
’є

к
т 

ав
то

р
сь

к
о

г
о

 п
р

ав
а 

(с
тв

о
р

ен
и

й
 

в
 у

ст
ан

о
в
і)

 

Н
о

у
-х

ау
 

К
о

м
ер

ц
ій

н
і 

та
єм

н
и

ц
і 

Р
а

зо
м

 

1. Кількість 

нематеріальних 

активів, що 

відображені в 

балансі, всього 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2. в тому числі 

відображені у 

балансі у звітному 

році 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

 

Головний бухгалтер                               Вікторія КОВАЛЕНКО  

 

ФОРМА VII-6 

Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам 

у 2021 р. за використання об’єктів права інтелектуальної власності  

 
№ №  

п/п 

Показник  Обсяг коштів,   

 грн. 

1. Разом 0 

2. Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – 

творцям об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, 

авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які 

передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими 

договорами  

 

0 

 

2.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими  0 

3. Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – 

творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою 

дослідної партії продукції та/або послуг 

0 

3.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими 0 

 

Головний бухгалтер                   Вікторія КОВАЛЕНКО 

 

ФОРМА VII-7 

Працівники підрозділу з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності* 

 
№ № 

п/п 

П.І.П Посада Примітки 

1. Ніколаєнко Л.І. Провідний нженер патентно-

ліцензійної служби 

тел.: 050 654 1915 

e-mail:leo_nik@ukr.net 

Керівник 

підрозділу 

(контактна 

особа) 

  Контактні дані керівника 

підрозділу (контактної особи), 

тел.: e-mail: 
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VІІІ. Видавнича діяльність 

За бюджетною програмою (КПКВК 6541030) перелік опублікованих книжкових видань: 

Монографії -  5 (22,02): 

1. Галузь науки: Розділи фізики. A. Tovstolytkin
1
, A. Belous

2
, Ya. Lytvynenko

1
, Yu. 

Shlapa
2
, S. Solopan

2
, L. Bubnovskaya

3
. Nanoscale heat mediators for magnetic hyperthermia: 

materials, problems and prospects (pp. 25-64) // Section 2 in book: Surfaces and Interfaces of Metal 

Oxide Thin Films, Multilayers, Nanoparticles and Nano-composites, Ed. by A.G. Roca, P. Mele, H. 

Kijima-Aoki, E. Fantechi, J.K. Vejpravova, M. Kalbac, S. Kaneko, T. Endo (288 p., Springer Nature 

Switzerland AG., ISBN 978-3-030-74072-6, 2021; https://doi.org/10.1007/978-3-030-74073-3 ) Ум. 

друк. арк. – 4,62. (Розділ монографії). 

1
Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

2 
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України 

3
 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 

Currently, the fight against cancer diseases and the development of the noninvasive and less 

harmless methods of its treatment are among the most pressing issues. In this context, magnetic 

hyperthermia (MHT) is one of the promising and safe methods with the local effect and is gradually 

being introduced into world medical practice. This chapter presents various ideas and approaches to 

self-controlled MHT based on the use of complex magnetic oxide nanoparticles. To begin with, we 

expose the methods and conditions of synthesis of magnetic nanoparticles with the spinel and 

perovskite structures, such as cryochemical method, precipitation in microemulsions and 

nonaqueous solutions, hydroxide precipitation, and solgel method. We then turn to the research 

outcome for the materials requiring external temperature control as well as for those with its 

automatic preset when used in MHT on the example of nanoparticles of ferrimagnetic spinel and 

lanthanum–strontium manganites. Experimental aspects are reviewed in the next sections, 

constructed according to material and sample types, explaining the special role played by the 

characteristic parameters of magnetic nanoparticles (saturation magnetization, the effective 

magnetic anisotropy constant, the coercivity, the volume of the magnetic nanoparticle (MNP) and 

the relaxation time of the MNPs system) and external parameters (the frequency of the external 

magnetic field and temperature) in the processes of nanoparticles remagnetization and thus in their 

behavior as heat mediators of magnetic hyperthermia. Also there considered in vitro and in vivo 

biomedical studies of the magnetic fluids based on the lanthanum–strontium manganite 

nanoparticles which have been investigated only episodically by this time. The authors try to 

provide a unified view of the vast research on the subject and the basic unresolved issues together 

with the remaining challenges in the way of wide MHT application. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-74073-3
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Боротьба з онкологічними захворюваннями та розробка неінвазивних і нешкідливих 

методів їх лікування є одним із найактуальніших питань сьогодення. У цьому контексті 

магнітна гіпертермія розглядається як перспективний та безпечний метод з керованою 

локалізованою дією, який (метод) поступово впроваджується у світову медичну практику. У 

цьому розділі монографії представлені ідеї та підходи до розробки фізичних основ 

саморегульованої магнітної гіпертермії з використанням наночастинок складних магнітних 

оксидів. На початку розділу розглядаються методи та умови синтезу магнітних наночастинок 

шпінельного та перовскітного структурних типів, такі як кріохімічний метод, осадження в 

мікроемульсіях та неводних розчинах, гідроксидне осадження, золь-гель метод. Далі 

наводиться короткий опис вимог до матеріалів, як таких, що використовуються в гіпертермії, 

яка потребує зовнішнього регулювання температури, так і тих, що будуть використовуватися 

в саморегульованій магнітній гіпертермії (розглядаються наночастинки феримагнітної 

шпінелі та лантан-стронцієвих манганітів). Експериментальні аспекти викладено в наступних 

підрозділах, які систематизовано за типами матеріалу. Виконано детальний аналіз залежності 

процесів перемагнічування наночастинок від їхніх параметрів (намагніченість насичення, 

ефективна константа магнітної анізотропії, коерцитивна сила, об’єм магнітної наночастинки і 

час релаксації) і умов експерименту (частота зовнішнього магнітного поля і температура). 

Розглянуто роль кожного з параметрів у формуванні поведінки цих матеріалів і окреслено 

шляхи оптимізації з точки зору їх використання як індукторів тепла в магнітній гіпертермії. 

Наведено результати біомедичних in vitro та in vivo досліджень магнітних рідин на основі 

наночастинок манганіту лантану-стронцію, які до цього часу досліджувались лише 

епізодично. Зроблено спробу представити уніфікований погляд на масштабні дослідження з 

цієї теми та на основні невирішені питання разом із проблемами, які поки що стоять на 

шляху широкого впровадження магнітної гіпертермії в медичну практику. 

 

2. Галузь науки: Розділи фізики. Y. I. Gorobets
1
, S. V. Gorobets

2
, O. Y. Gorobets

1
, Liquid 

Biosystems in Gradient Magnetic Fields: Electrokinetic, Magnetophoretic and Orientation Effects. 

In: Soft Matter Systems for Biomedical Applications. Springer Proceedings in Physics, vol 266, ed. 

by L. Bulavin, N. Lebovka – Springer, 2021. - p. 317-341. https://doi.org/10.1007/978-3-030-

80924-9_12, Ум. друк. арк. - 3. 

1
Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

2
Національний технічний університет Украни «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

This book addresses new challenges in soft matter and colloids. It presents timely reports on 

colloidal self-assembly, soft matters from liquid crystals, nanoparticles in liquid crystals, 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-80924-9_12
https://doi.org/10.1007/978-3-030-80924-9_12
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hydrocolloids, hybrid nanosystems, nanosuspensions, and dispersion of nanoparticles in different 

media, soft matter processing and modern experiments related with soft matters. 

У цій книзі розглядаються нові проблеми м’якої матерії та колоїдів. У ній представлені 

сучасні звіти про колоїдну самоорганізацію, м’які речовини з рідких кристалів, наночастинки 

в рідких кристалах, гідроколоїди, гібридні наносистеми, наносуспензії, дисперсію 

наночастинок у різних середовищах, обробку м’яких речовин та сучасні експерименти, 

пов’язані з м’якими речовинами. 

 

3. Галузь науки: Розділи фізики. A. M. Korostil
1
, M. M. Krupa

1
. Magnetic Anisotropy in 

Magnetic Nanoheterostructures. In: Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, 

and Their Applications, Springer Proceedings in Physics, vol. 246, ed. by O. Fesenko and L. 

Yatsenko. - Switzerland: Springer, 2021. - pp. 9 – 22. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6, 

Ум. друк. арк. – 1,5. 

1
Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки 

України 

This book highlights the most recent advances in nanoscience from leading researchers in 

Ukraine, Europe, and beyond. It features contributions from participants of the 7th International 

Research and Practice Conference ―Nanotechnology and Nanomaterials‖ (NANO-2019), held in 

Lviv, Ukraine, on August 27–30, 2019. This event was organized jointly by the Institute of Physics 

of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv Polytechnic National University (Ukraine), 

University of Tartu (Estonia), University of Turin (Italy), and Pierre and Marie Curie University 

(France). Internationally recognized experts from a wide range of universities and research 

institutes shared their knowledge and key results in the areas of nanooptics and nanophotonics, 

nanoplasmonics, surface-enhanced spectroscopy, nanocomposites and nanomaterials, 

nanostructured surfaces, microscopy of nano-objects, nanochemistry, nanobiotechnology, and 

nanobiotechnology for health care. 

Today, nanotechnology is becoming one of the most actively developing and promising fields 

of science. Numerous nanotechnology investigations are already producing practical results that can 

be applied in various areas of human life from science and technology to medicine and 

pharmacology. The aim of this book is to highlight the latest investigations from different areas of 

nanoscience and to stimulate new interest in this field. Volume II of this two-volume work covers 

important topics such as structural, morphological, magnetic, and photovoltaic properties of 

nanostructures, achievements in the field of nanomaterials and nanocomposites, and a new effect in 

nanoscale physics and its applications. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6
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У цій книзі висвітлюються останні досягнення в нанонауці від провідних дослідників 

України, Європи та світу. У ній представлені внески учасників 7-ї Міжнародної науково-

практичної конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2019), що відбулася у 

Львові, Україна, 27–30 серпня 2019 р. Цей захід був організований спільно Інститутом фізики 

НАН України, Національного університету «Львівська політехніка» (Україна), Тартуського 

університету (Естонія), Туринського університету (Італія), Університету П’єра та Марії Кюрі 

(Франція). Міжнародно визнані експерти з широкого кола університетів та науково-дослідних 

інститутів поділилися своїми знаннями та ключовими результатами в областях нанооптики та 

нанофотоніки, наноплазмоніки, поверхневої спектроскопії, нанокомпозитів та 

наноматеріалів, наноструктурованих поверхонь, мікроскопії нанооб’єктів, нанобіохімії, та 

нанобіотехнології для охорони здоров'я. 

Сьогодні нанотехнології стають однією з найбільш активно прогресуючих і 

перспективних галузей науки. Численні дослідження в галузі нанотехнологій вже дають 

практичні результати, які можна застосувати в різних сферах людського життя від науки і 

техніки до медицини і фармакології. Мета цієї книги — висвітлити останні дослідження з 

різних областей нанонауки та стимулювати новий інтерес до цієї галузі. Том II цієї двотомної 

роботи охоплює такі важливі теми, як структурні, морфологічні, магнітні та фотоелектричні 

властивості наноструктур, досягнення в області наноматеріалів і нанокомпозитів, а також 

новий ефект у фізиці нанорозмірів та її застосування. 

 

4. Галузь науки: Розділи фізики. Ю. С. Японцева
1
, О. Ю. Горобець

2
, Т. В. Мальцева

1
, В. 

М. Зайченко
1
, В. С. Кублановський

1
. Вплив постійного магнітного поля на електроосадження 

сплавів кобальту з тугоплавкими металами. У: Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми 

та перспективи. – Київ: МПБП «Гордон», 2021. - с. 74-75. ISBN 978-966-8398-64-3. 

https://doi.org/10.33609/978-966-8398-64-3.01.2021.1-191,  Ум. друк. арк. - 0,2. 

1 
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України 

2
Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

Колективна монографія підготована за результатами наукових робіт, представлених на 

IX Українському з’їзді з електрохімії, приуроченому 90-ій річниці від дня заснування 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, який відбувся 

21-23 вересня 2021 року. Чільне місце серед представлених матеріалів займають результати 

досліджень, спрямованих на створення нових функціональних матеріалів, а саме: 

металоксидних та оксидних композитів із заданими функціональними властивостями, 

каталізаторів та електрокаталізаторів, новітніх функціональних гальванопокриттів, 

https://doi.org/10.33609/978-966-8398-64-3.01.2021.1-191
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електродних та електролітних матеріалів для хімічних джерел струму та суперконденсаторів, 

цінних неорганічних сполук, металевих та карбонових нанофаз, інгібіторів корозії. 

Дослідження з електрохімічного матеріалознавства нерозривно пов’язані з вирішенням 

проблем електрохімічної енергетики, зокрема, створення нових джерел струму, у тому числі 

твердотільних, генераторів водню, перетворювачів енергії сонця в електричну, а також 

захисту довкілля та фінішної обробки металевих поверхонь. Розширюють науковий напрям з 

електрохімічного матеріалознавства дослідження електрохімічних аспектів вилучення деяких 

тугоплавких металів із природної сировини та їхньої очистки. Логічним доповненням 

презентованих матеріалів є результати досліджень, спрямованих на вирішення деяких 

фундаментальних питань електрохімії, серед яких: молекулярно-динамічне моделювання 

транспортних властивостей іон-молекулярних систем, аналіз розмірних ефектів в 

електрохімічних процесах, прогноз структури деяких водорозчинних іонних рідин тощо. 

Представлені матеріали окреслюють здобутки, актуальні проблеми та перспективи сучасної 

електрохімії в Україні та в світі. Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів вищих 

навчальних закладів, науковців та фахівців у галузі електрохімії та електрохімічних 

виробництв. 

 

5. Галузь науки: Економіка. А.О. Хребтов
1
. Планирование инновационного развития. Часть 1. 

От «вещи в себе» к «вещи для нас».– Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 

356 pp. ISBN 978-620-4-72828-5 Lambert .Ум. друк. арк. - 12,7. 

1
Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки 

України 

В монографии рассматривается проблема планирования инновационного развития 

экономики страны на длительный период (15 – 25 лет). Инновационное развитие страны 

рассматривается с точки зрения теории познания, а инновация - как объект второй природы. 

Нелинейные жизненные циклы инноваций являются одновременно этапами познания 

трансформации инновации от «вещи в себе» к «вещи для нас». Организация национальной 

инновационной системы как среды поддержки нелинейных жизненных циклов инноваций 

даѐт возможность государственной службе планировать инновационное развитие экономики 

страны на временной интервал 15 – 25 лет. Монография предназначена для государственных 

служащих, занимающихся проблемами планирования инновационного развития экономики 

страны, научных сотрудников, исследующих проблемы инновационного развития, учащихся 

высшей школы гуманитарного профиля, изучающих проблемы перехода экономик от 

индустриального к постиндустриальному этапам развития. 
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У монографії розглядається проблема планування інноваційного розвитку економіки 

країни на тривалий період (15 – 25 років). Інноваційний розвиток країни розглядається з 

погляду теорії пізнання, а інновація – як об'єкт іншої природи. Нелінійні життєві цикли 

інновацій є одночасно етапами пізнання трансформації інновації від «речі у собі» до «речі 

для нас». Організація національної інноваційної системи як середовища підтримки 

нелінійних життєвих циклів інновацій дає можливість державній службі планувати 

інноваційний розвиток економіки країни на часовий інтервал 15 – 25 років. Монографія 

призначена для державних службовців, які займаються проблемами планування 

інноваційного розвитку економіки країни, наукових співробітників, що досліджують 

проблеми інноваційного розвитку, учнів вищої школи гуманітарного профілю, що вивчають 

проблеми переходу економік від індустріального до постіндустріального етапів розвитку. 
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ФОРМА VIII-1 

Загальні показники друкованої продукції установи 

Монографії 
Підручники, 

навчальні 

посібники, 
кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 
кількість 

Опубліковані 

брошури, 

рекомендації, 

методики, 
кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількіс

ть Кількість 

Обсяг 

(обл.-

вид. 

арк.) 

у 

вітчизняних 

виданнях 

у зарубіжних 

виданнях 
у препринтах 

у наукових фахових 

журналах (вітчизняних і 

зарубіжних), що входять 

до міжнародних баз даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 22,02 4 0 0 9 31 4 40 33 

 

ФОРМА VIII-2 

Показники книжкових видань установи 

Видавництво 

«Наукова думка» 

Видавничий дім 

«Академперіодика» 
Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кількість 

обсяг 

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

0 0 0 0 1 0,2 0 0 4 21,82 

 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк. 

Монографії 0 0 

Збірники наукових праць  0 0 

Препринти 0 0 
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ФОРМА VIII-4 

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 
КПКВК 6541030 

 

Вид 

публікації 
Публікація 

Код 

бюджетної 

програми, в 

межах якої 

підготовлена 

публікація 

Наукометрична 

база даних, в 

якій 

проіндексовано 

журнал 

Квартіль  

наукового 

журналу 

(Q) для 

статей 

Адреса публікації 

монографія A. Tovstolytkin, A. Belous, Ya. Lytvynenko, Yu. Shlapa, S. 

Solopan, L. Bubnovskaya. Nanoscale heat mediators for 

magnetic hyperthermia: materials, problems and prospects 

(pp. 25-64) // Section 2 in book: Surfaces and Interfaces of 

Metal Oxide Thin Films, Multilayers, Nanoparticles and 

Nano-composites, Ed. by A.G. Roca, P. Mele, H. Kijima-

Aoki, E. Fantechi, J.K. Vejpravova, M. Kalbac, S. Kaneko, 

T. Endo (288 p., Springer Nature Switzerland AG.,  

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS - ISBN 978-3-030-

74072-6, 2021; 

https://doi.org/10.

1007/978-3-030-

74073-3 

монографія Y. I. Gorobets, S. V. Gorobets, O. Y. Gorobets, Liquid 

Biosystems in Gradient Magnetic Fields: Electrokinetic, 

Magnetophoretic and Orientation Effects. In: Soft Matter 

Systems for Biomedical Applications. Springer Proceedings 

in Physics, vol 266, ed. by L. Bulavin, N. Lebovka – 

Springer, 2021. - p. 317-341 

КПКВК 

6541030 

WoS IF 0.25  https://doi.org/10.

1007/978-3-030-

80924-9_12 

монографія A. M. Korostil, M. M. Krupa. Magnetic Anisotropy in 

Magnetic Nanoheterostructures. In: Nanomaterials and 

Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their 

Applications, Springer Proceedings in Physics, vol. 246, ed. 

by O. Fesenko and L. Yatsenko. - Switzerland: Springer, 

2021. - pp. 9 – 22.  

КПКВК 

6541030 

WoS IF 0.25  https://doi.org/10.

1007/978-3-030-

51905-6 

монографія Ю. С. Японцева, О. Ю. Горобець, Т. В. Мальцева, В. М. 

Зайченко, В. С. Кублановський. Вплив постійного 

магнітного поля на електроосадження сплавів кобальту з 

тугоплавкими металами. У: Електрохімія сьогодення: 

здобутки, проблеми та перспективи. – Київ: МПБП 

«Гордон», 2021. - с. 74-75. ISBN 978-966-8398-64-3 

КПКВК 

6541030 

- - https://doi.org/10.

33609/978-966-

8398-64-

3.01.2021.1-191 
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монографія Планирование инновационного развития. Часть 1. От 

«вещи в себе» к «вещи для нас».– Mauritius: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 356 pp. ISBN 

978-620-4-72828-5 Lambert 

КПКВК 

6541030 

- - https://www.lap-

publishing.com/?l

ocale=ru 

посібник В. М. Калита, О. В. Дімарова, С. О. Решетняк Загальна 

фізика. Електродинаміка. Модульне навчання: 

навчальний посібник / Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2021. – 144 с. 

КПКВК 

6541030 

- - https://ela.kpi.ua/

bitstream/ 

123456789/4268

3/1/ 

Zahalna_fizyka.p

df 

посібник N. O. Iakunina, O. V. Dimarova, О. G. Danylevych, 

Methodological instructions for laboratory work No. 2(1): 

«Investigation of elastic properties of solids and biological 

objects», – Kyiv: I. Sikorsky KPI, 2021. – 13p. 

КПКВК 

6541030 

- - https://ela.kpi.ua/

handle/ 

123456789/3014

6 

 

посібник В. П. Бригинець, А. Г. Забуга, О. Г. Данилевич, Л. П. 

Пономаренко, Дослідження ємності конденсатора. 

Методичні рекомендації до лабораторної роботи № 2-1Е, 

– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 12 с. 

КПКВК 

6541030 

- - https://ela.kpi.ua/ 

посібник В. П. Бригинець, А. Г. Забуга, О. Г. Данилевич, Л. П. 

Пономаренко, Визначення опору резистора за 

допомогою моста Вітстона. Методичні рекомендації до 

лабораторної роботи № 2-2Е, – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021. – 11 с. 

КПКВК 

6541030 

- - https://ela.kpi.ua/ 

стаття X. Zhou, E.V. Tartakovskaya , G.N. Kakazei, A. O. 

Adeyeye, Engineering spin wave spectra in thick Ni80Fe20 

rings by using competition between exchange and dipolar 

fields, Phys. Rev. B 104, 214402 (2021).  

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q1 https://doi.org/10.

1103/PhysRevB.

104.214402 

стаття Y. V. Kudryavtsev, A. K. Melnik, I. Gościńska, J. Dubowik, 

and A. F. Kravets, Magnetic and transport properties of Ni-

Mn-In Heusler alloy films. The effect of structural disorder, 

Eur. Phys. J. B 94: 92 (2021).  

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q2 https://doi.org/10.

1140/epjb/s10051

-021-00103-0 

стаття Т. S. Cherepova, G. P. Dmytrieva, and Yu. S. Semenova, 

Approbation of Methods of Application of Wear-Resistant 

Powder Alloys Based on Cobalt and Nickel with Titanium 

Carbide, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 10: 1335—

1349 (2021) (in Ukrainian) 

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q3 

 

https://doi.org/10.

15407/mfint.43.1

0.1335 

https://ela.kpi.ua/handle/
https://ela.kpi.ua/handle/
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стаття Порев С.М., Смолинець С.Р. (2021). Проблема 

оцінювання економічної результативності науки на 

макрорівні // Збірник наукових праць ЧДТУ, Серія 

«Економічні науки», Вип. 60, с. 117 – 129 

КПКВК 

6541030 

Index 

Copernicus 

DOAJ 

- http://ven.chdtu.e

du.ua/issue/view/

13799 

стаття Порев С.М., Коломицева О.В. (2021). Інноваційний 

потенціал, інтелектуальний капітал і абсорбтивна 

здатність ун-тів у підприємницьких екосистемах. // 

Збірник наукових праць ЧДТУ, Серія «Економічні 

науки», Вип. 62, с. 5-18  

КПКВК 

6541030 

Index 

Copernicus 

DOAJ 

- http://ven.chdtu.e

du.ua/issue/view/

14561 

стаття М. Б. Бабанли, В. C. Гусейнов, C. C. Гусейнов, А. О. 

Перекос, Л. Д. Демченко, А. М. Тітенко. Нові потрійні 

функціональні стопи титану // Металлофиз. новейшие 

технологии — 2021. - Т. 43. - С. 367   

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q3 

 

https://doi.org/10.

15407/mfint.43.0

3.0367 

стаття Y. I. Gorobets, O. Y. Gorobets, V. V. Kulish, Oscillating 

spin vortices in a two-sublattice uniaxial antiferromagnet // 

ФНТ. - 2021. - Т. 47 — С. 917  

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q3 

 

https://fnt.ilt.khar

kiv.ua/list.php?ui

d=f47-0917e 

стаття Y. Gorobets, O. Gorobets, I. Tiukavkina, R. Gerasimenko, 

Spin wave propagation through the interface between two 

ferromagnets without/with Dzyaloshinskii–Moriya 

interaction // ФНТ. - 2021. - Т. 47 — С. 531  

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q3 

 

https://fnt.ilt.khar

kiv.ua/list.php?ui

d=f47-0531e 

стаття S. Gorobets, O. Gorobets, I. Sharay, L. Yevzhyk, The 

influence of artificial and biogenic magnetic nanoparticles on 

the metabolism of fungi // Functional Materials. – 2021. – 

Vol. 28 (2). – p.315  

КПКВК 

6541030 

Scopus, WoS Q4 

 

https://doi.org/10.

15407/fm28.02.3

15  

стаття Porev S., Golub V., Salyuk O., Hlushkovska Yu. (2021). 

Science education and cognitive gaps // Sciences of Europe, 

v. 3, n. 79, р. 52-59 
 

КПКВК 

6541030 

Index 

Copernicus 

-  

IF 3.637 
https://www.euro

pe-

science.com/ru/ar

hiv/ 

стаття Порев С.М., Голуб В.О., Салюк О.Ю., Глушковська 

Ю.О. (2021). Людський капітал та абсорбтивна здатність 

університетів. // Slovak international scientific journal, n. 

57, р. 30-34  

КПКВК 

6541030 

Index 

Copernicus 

- 

IF 5,19 
http://sis-

journal.com/arhiv

/ 

стаття A. Belous, A. Tovstolytkin, O. Fedorchuk, Y. Shlapa, S. 
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Simposium. Defect-induced effects in nanomaterials (May 31 - June 3, 2021, Strasburg, France). 

15. A. M. Korostil, M. M.  Krupa, On spintronics of multilayer magnetic nanostructures // Abstract book. International research and practice 

conference: Nanotechnology and Nanomaterials, NANO-2021 (25 - 27 August, 2021, Lviv, Ukraine). 

16. M. M. Krupa, S. M. Konoplyuk, A. M. Kalanda, S. E. Demianov, Magnetic and structural features of Sr2FeMoO6-d (SFMO) double 

perovskite near Curie temperature// Abstract book. International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials, NANO-

2021 (25 - 27 August, 2021, Lviv, Ukraine). 

https://meetings.aps.org/Meeting/MAR21/Session/L38.5
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17. L. Demchenko, A. Titenko, T. Bykanov, O. Titenko, M. Babanli, Yu. Troshchenkov, S. Huseynov, The effect of Fe-dopant on magnetic and 

structural features of aged Cu-Al-Mn(Fe) alloys // Abstract book. International research and practice conference: Nanotechnology and 

Nanomaterials, NANO-2021 (25 - 27 August, 2021, Lviv, Ukraine). - p. 64. 

18. Q. Wang, R. Verba, A. Chumak, Nanoscale Spin-Wave Directional Coupler Based on Exchange Interaction // 11th International Conference 

on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2021) (September 5-11, 2021, Odesa, Ukraine). - NMM-A-01. 

https://nap.sumdu.edu.ua/data/NAP-2021/IEEE_NAP2021_Abstracts.pdf 

19. A. Titenko, L. Demchenko, M. Babanli, T. Bykanov, O. Titenko and S. Huseynov, Functional Properties of Fe-Ni-Co-Ti Nanocomposite 

under the Influence of Temperature and Mechanical Stress // 11th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-

2021) (September 5-11, 2021, Odesa, Ukraine). https://nap.sumdu.edu.ua/data/NAP-2021/IEEE_NAP2021_Abstracts.pdf 

20. L. Demchenko, A. Titenko, V. Gurin, S. Sidorenko, Influence of deformation on mass transfer and phase formation under nitriding of iron-

based alloys // Abstracts Book of 7th International Materials Science Conference (HighMatTech-2021) (October 5-7, 2021 Kyiv, Ukraine). 

21. D. O. Derecha, Yu. B. Skirta, I. V. Gerasimchuk, A. V. Hruzevyich, Statistical and Fourier Analysis of the Autocatalytic Formation and 

Dynamics of Spatiotemporal Vortex Structures in Fluids Near a Magnetized Surface // 6th International Conference ―Nanotechnology‖ 

(GTUnano2021) (Tbilisi, Georgia, 4–7 October 2021). - Book of Abstracts, P. 26. URL: http://www.nano2020.gtu.ge/wp-

content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf  

22. I. V. Gerasimchuk, V. S. Gerasimchuk, Peculiarities of Nonlinear Waves Localization in Structured Anharmonic Media with Two 

Metasurfaces // 6th International Conference ―Nanotechnology‖ (GTUnano2021) (Tbilisi, Georgia, 4–7 October 2021). - Book of Abstracts, P. 

32. URL: http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf  

23. V. S. Gerasimchuk, I. V. Gerasimchuk, Localization of Nonlinear Spin Waves in a Five-Layer Ferromagnetic Structure // 6th International 

Conference ―Nanotechnology‖ (GTUnano2021) (Tbilisi, Georgia, 4–7 October 2021). - Book of Abstracts, P. 33.  URL: 

http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf  

24. V. S. Gerasimchuk, I. V. Gerasimchuk, V. V. Dromov, Localized Nonlinear Waves and Their Stability in a Linear Medium with Combined 

Linear and Nonlinear Metasurface // 6th International Conference ―Nanotechnology‖ (GTUnano2021) (Tbilisi, Georgia, 4–7 October 2021). - 

Book of Abstracts, P. 34. URL: http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf  

https://nap.sumdu.edu.ua/data/NAP-2021/IEEE_NAP2021_Abstracts.pdf
https://nap.sumdu.edu.ua/data/NAP-2021/IEEE_NAP2021_Abstracts.pdf
http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf
http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf
http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf
http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf
http://www.nano2020.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Book-of-Abstracts-of-the-GTU-nano-2021.pdf
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25. A. M. Kalanda, S. E. Demianov, M. M. Krupa, S. M. Konoplyuk, Magnetic and magnetocaloric properties of Sr2FeMoO6-d double 

perovskites with different degrees of superstructural ordering // 2nd International Workshop on Advanced Magnetic Oxides (IWAMO 2021) 

(November, 24-26, 2021, Aveiro, Portugal). http://iwamo2021.web.ua.pt  

26. B. A. Ivanov, E. G. Galkina, R. Khymyn, N. E. Kulagin, I. Lisenkov, R. V. Ovcharov, C. E. Zaspel; Ultrafast spinronics with ferrimagnets 

(invited), Sol-SkyMag 2021, "Nanomagnetism and spintronics", San Sebastian, Gipuzkoa, Spain, June 21 – June 24, 2021 (online) 

27.  D. Afanasiev, J. R. Hortensius, M. Matthiesen, S. Manas-Valero, M. Siskins, M. Lee, E. Lesne, H. S. J. van der Zant, P. G. Steeneken, B. A. 

Ivanov, E. Coronado, and A. D. Caviglia, Controlling the Anisotropy of a van der Waals Antiferromagnet with Light, Symposium: NM06: 

Manipulation and Detection of Physical Properties of Two-Dimensional Quantum Materials, April 17 - 23, 2021 
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Conference on Solitons and Skyrmion Magnetism (Sol-SkyMag 2021), San Sebastian, Spain, 21 – 24 June 2021.  

29. Kolezhuk, A. and T. Zavertanyi. ―Spin-1 nematic near the SU(3)-symmetric antiferromagnetic point‖. The IEEE 11th International 
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30. Kosogor, A «Magnetocaloric effect in antiferromagnet and planar structure with weak antiferromagnetic coupling» 11th International 

Conference on Nanomaterials: Applications & Properties, Odessa, Ukraine, 2021.  

31. V. Golub, V. L’vov, O. Salyuk, J.M. Barandiaran, V. Chernenko. Magnetic Anisotropy of Nanotwinned Martensite in Magnetic Shape 

Memory Alloys. The IEEE 11th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2021), Odesa, Ukraine, 5 – 11 

September 2021.  

32. Yu. Kharlan, V. Golub, P. Bondarenko.Giant Fourfold Magnetic Anisotropy in Nanotwinned NiMnGa Epitaxial Film. The IEEE 11th 
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Форма VIII-5 

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність. 

Кількість публікацій 2021 рік 

у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України 

у інших наукових періодичних виданнях 

9 

31 

Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 

0 

Розділів монографій 

- всього 

- з них, видані: в Україні / за кордоном 

- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 

4 

1/3 

 

3 

Видавнича активність. 

Кількість працівників установ НАН України, які є 

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science (з найменуванням 

періодичних видань та відповідних інтернет-посилань): 

Кількість працівників 

установ 
Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science 

та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії 

2 1. О.І. Товстолиткін – Associate Editor of Science Letter Journal (Cognizure Corporation, Thiruchengodu, India): 

http://www.cognizure.com/scilett.aspx?b=7  

2. Крупа М.М. є членом редколегії журналу «Journal of experimental physics» 

https://www.consortiumpublisher.ca/index.php/contact   

- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ у 

таких видавництвах (вказати найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання): 

Кількість працівників 

установ 
Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання 

0 - 

http://www.cognizure.com/scilett.aspx?b=7
https://www.consortiumpublisher.ca/index.php/contact
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Інститут є партнером у програмі «Горизонт 2020». У  рамках проєкту №778308 «Physical 

principles of the creation of novel SPINtronic materials on the base of MULTIlayered metal-oxide 

FILMs for magnetic sensors and MRAM» Інститут співпрацює з такими установами: 

 Vrije Universiteit Brussel (VUB Belgium) 

 Technische Universität Dresden (TDU - Germany) 

 Institute of Materials Science of the Kaunas University of Technology (KTU - Lithuania) 

 Wire Machine Technologies Ltd. (WMT Israel) 

 SSPA SCIENTIFIC AND PRACTICAL MATERIALS RESEARCH CENTRE OF NAS 

OF BELARUS (BAS) Білорусія, Мінськ «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». 

Інші напрями міжнародної співраці ІМаг НАН України та МОН України: 

1. Технічний університет Дортмунду, м. Дортмунд, Федеративна Республіка Німеччина, 

професор Д. Яковлев. 

Проведення спільних наукових досліджень надшвидкісного акустичного контролю 

когерентної спінової динаміки в магнітних багатошарових наноструктурах на основі шарів 

феромагнетиків і антиферомагнетиків (А.М. Погорілий, А.Ф. Кравець). Проведення спільних 

експериментальних досліджень надшвидкісних магнітних збуджень в магнітних багатошарових 

структурах з контрольованою міжшаровою взаємодією. Дослідження проводяться в рамках 

відомчої теми НАН України «Магнітоплазмонні наноструктури для застосування в галузях 

біосенсорики і нанофотоніки» (2021 – 2023 рр.) (Д.Д. Яремкевич – наукове стажування, 

01.03.2021 р. – 20.12.2021 р.). Опубліковано 1 статтю в журналі Q1. 

2. Королівський технологічний інститут, м. Стокгольм, Швеція. Проведення спільних 

експериментальних досліджень магнітних наноструктур з контрольованою міжшаровою 

взаємодією. Дослідження будуть проводитися в рамках відомчої теми НАН України 

«Магнітоплазмонні наноструктури для застосування в галузях біосенсорики і нанофотоніки» 

(2021 – 2023 рр.). (Д.М. Поліщук – наукове стажування, 01.06.2021 р. – 30.06.2022 р.) 

4. Університет ім. Й. Гутенберга, м. Майнц, Федеративна Республіка Німеччина. 

Виготовлення наноструктурованих зразків на основі антиферомагнетиків, проведення 

експериментальних досліджень в галузі антиферомагнітної спінтроніки. Дослідження 

проводяться в рамках відомчої теми НАН України «Міжчастинкові взаємодії та дисипативні 
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процеси в системах нанорозмірних магнетиків і композитах на їх основі» (2019-2021 р.р.) (Я.М. 

Литвиненко – наукове стажування, 26.10.2021 р. – 30.09.2022 р.). 

5. Дзелінський університет міста Чанчунь, КНР. Спільні дослідження магнітних та 

механічних властивостей магнітоактивних еластомірів. Дослідження критичних явищ 

деформації зразків магнітоактивних еластомірів (МАЕ) та ефекти пам’яті форми. Отримано 

зразки МАЕ з магнітним фазовим переходом при кімнатних температурах (Ю.І. Джежеря, 

В.М. Калита, С.В. Черепов, Ю.Б. Скирта). Опубліковано три статті у журналах Q1. 

 

Д.ф.-м.н. Крупа М.М. є членом редколегії журналу «Journal of experimental physics», 

Канада. Чл.-кор. НАН України Іванов Б.О. є членом COST  European Cooperation in Science and 

Technology (член Мережі заявників). О.І. Товстолиткін є представником України в Генеральній 

раді Європейської асоціації з магнетизму (General Council of the European Magnetism Association 

http://magnetism.eu/110-the-general-council-of-ema.htm), метою якої є сприяння розвитку 

магнетизму та магнітних матеріалів у Європі, розповсюдження знань про перспективні напрями 

досліджень в області магнетизму, сприяння конвертації фундаментальних знань в прикладні 

розробки (Президент – Burkard Hillebrands (Germany), Віце-президент – Olivier Fruchart 

(France)). Також О.І. Товстолиткін – Associate Editor of Science Letter Journal (Cognizure 

Corporation, Thiruchengodu, India: http://www.cognizure.com/scilett.aspx?b=7). 

Підвищення плідності науково-технічного співробітництва з іноземними установами 

відбувається за рахунок міжнародних фондів. У звітному році в закордонних відрядженнях 

побував 1 співробітник.  

Індивідуальні зв’язки співробітників Інституту з вченими країн близького та далекого 

зарубіжжя: 

• Ю.І. Горобець – Університет м. Ексетер (Великобританія), Університет Адама Міцкевича 

(Польща). 

• В.О. Голуб – Університет Порто (Португалія), Університет Країни Басків (Іспанія), 

Факультет фізики Університету Адама Міцкевича (Польща). 

• О.В. Тартаківська – Лабораторія розсіювання та візуалізації нейтронів Інституту Пола 

Шеррера (Швейцарія), Інститут досліджень матеріалів, Гельмгольц-Центр (Німеччина), Кафедра 

фізики та астрономії Університету Уппсали (Швеція), Королівський технологічний інститут 

(Швеція), Експериментальний відділ CELLS (Іспанія). 

• М.М. Крупа – Державне науково-виробниче об’єднання «Науково-практичний центр НАН 

http://magnetism.eu/110-the-general-council-of-ema.htm
http://www.cognizure.com/scilett.aspx?b=7
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Бєларусі з матеріалознавства» (Білорусь). 

• А.М. Коростіль – Державне науково-виробниче об’єднання «Науково-практичний центр НАН 

Бєларусі з матеріалознавства» (Білорусь). 

• Ю.І. Джежеря – Університет м. Чанчунь, КНР. 

• А.Ф. Кравець – Королівський технологічний інститут (Стокгольм, Швеція), Технічний 

університет Дортмунду (м. Дортмунд, ФРН).  

• Р. В. Верба – Оклендський університет (Рочестер, Мічиган, США), проф. А. М. Славін, 

Університет Порту (Порту, Португалія), проф. Г. Каказей, Технічний університет 

Кайзерслаутерна (Кайзерслаутерн, Німеччина), проф. П. Пірро та д-р О. О. Серга, Університет 

Відня (Відень, Австрія), проф. А. Чумак, Університет Мессіни (Мессіна, Італія), проф. Дж. 

Фіноккіо. 

• Б.О. Іванов – Університет Каліфорнії (Ріверсайд, США); Чилійський Університет, (Сантьяго, 

Чилі); корпорація Вестерн Диджитал (Сан Хосе, США); Університет Каліфорнії (Ірвайн, США); 

корпорація Винчестер Технолоджиз (Барлінгтон, США); Університет Готенбурга і корпорація 

НанОсц (Швеція); Північно-Східний університет (Бостон, США). 
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Форма ІХ-1 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Назва установи, що звітує: Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 
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ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано в 2021 році 

Джерело 

фінансування 

(назва конкурсу та 

програми 

українською та  

англійською 

мовами відповідно 

до оригінальної 

мови) 

Назва  

заявки  

Керівник 

проекту від 

установи  

 

Керівник 

проекту від 

іншої 

установи 

(якщо є), 

 в тому числі 

зарубіжний  

Установи-

партнери, в 

тому числі 

зарубіжні 

Триваліс

ть 

проекту 

(роки, 

місяці) 

 

Практичні 

результати 

- - - - - - - 

Виконується 

Джерело 

фінансування 

(назва 

українською та  

англійською 

мовами) 

Назва  

проекту (українською 

та  англійською 

мовами), його 

тривалість (роки, 

місяці) 

Керівник 

проекту від 

установи  

 

Координатор 

проекту  

 

Установи-

партнери, в 

тому числі 

зарубіжні 

Загальна сума 

фінансування  

(у відповідній 

валюті) для 

установи 

Сума 

фінансува

ння в 2021 

році (грн) 

(за 

можливос

ті) 

Центрально-

європейський 

консорціум 

дослідницької 

інфраструктури з 

відкритим 

доступом (CERIC-

ERIC) 

Мікроструктурні та 

морфологічні 

дослідження 

наночастинок оксиду 

зі структурою 

шпінелі типу 

ядро/оболонка 

(core/shell) для 

біомедичних 

застосувань 

 

Microstructural and 

morphological study of 

core/shell spinel-type 

oxide nanoparticles for 

biomedical 

applications 

Розпочато в березні 

2020 р. 

С.н.с.,  

к.ф.-м.н., 

Я.М. Лит-

виненко 

Д-р 

Валентін-

Адріан 

Маралою 

Національни

й інститут 

фізики 

матеріалів 

(NIMP), 

м. Бухарест, 

Румунія 

- - 

Горизонт 2020 

Угода № 778308 

«Physical principles of 

the creation of novel 

SPINtronic materials 

on the base of 

MULTIlayered metal-

oxide FILMs for 

magnetic sensors and 

MRAM»  2018-2021 

Крупа М.М. 
Проф. 

Соболєв Н.А. 

Університет 

Авейру, 

Португалія;  

Брюссельськ

ий вільний 

університет, 

Бельгія;  

Технічний 

університет 

Дрездена, 

Німеччина;  

Каунаський 

технологічни

90 000  євро 
693761,73 

грн. 
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й 

університет, 

Литва;  

WMT wire 

machine 

technology 

(Ізраїль);  

Державне 

науково-

виробниче 

об’єднання 

«Науково-

практичний 

центр НАН 

Білорусі з 

матеріалозна

вства» 

(Білорусь). 

Український 

науково-

технологічний 

центр (Science and 

Technology Center 

of Ukraine) 

Надшвидкісний 

акустичний контроль 

когерентної спінової 

динаміки в 

наноструктурах 

(Ultrafast acoustic 

control of coherent 

spin dynamics in 

nanostructures) 

проф.  

А. М. 

Погорілий  

- Технічний 

університет 

Дортмунду 

2140 

Євро 

10200 грн 

 
   

ФОРМА ІХ-3 

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 
 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

Практичні результати  

Швеція 

 

Королівський 

технологічний 

інститут 

Дослідження 

спінової динаміки 

в магнітних 

багатошарових 

наноструктурах 

- 4 статті в 

високорейтингових 

міжнародних журналах 

 

КНР 

 

Дзелінський 

університет міста 

Чанчунь 

Jilin University 

 

Спільні 

дослідження 

магннітних та 

механічних 

властивостей 

магнітоактивних 

еластомірів 

Договір про співпрацю 

між Дзелінським 

університетом міста 

Чанчунь та ІМаг НАН 

України та МОН України 

 

Досліджено критичні 

явища деформації зразків 

магнітоактивних 

еластомерів (МАЕ) та 

ефекти пам’яті форми. 

Отримано зразки МАЕ з 

магнітним фазовим 

переходом при 

кімнатних температурах 

(Джежеря, Калита, 

Черепов, Скирта) 

Опубліковано три статті 

у журналах Q1. 

Бельгія 

 

Vrije Universiteit 

Brussel  

Physical principles 

of the creation of 

HORIZON 2020  

Research and Innovation 

2 статті в 

високорейтингових 
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Білорусія 

 

 

Ізраїль 

 

Литва 

 

 

Німеччина 

 

 

Португалія 

 

НПЦ НАН 

Беларуси по 

матераловединию 

WMT Wire 

Machine 

Technology  

Kaunas University 

of Technology 

НПЦ Technische 

Universität Dresden  

Dresden 

Universidade de 

Aveiro 

novel SPINtronic 

materials on the  

base of MULTI 

layered metal-oxide 

FILMs for magnetic 

sensors and MRAM 

Staff Exchanges (RISE) 

project Grant Agreement 

No 778308 

(2018 – 2022) 

міжнародних журналах, 

розділ монографії 

Німеччина Технічний 

університет 

Дортмунду, м. 

Дортмунд, 

Німеччина 

Надшвидкісні 

ефекти в 

магнітних 

багатошарових 

структурах 

- Проведення спільних 

наукових досліджень 

надшвидкісного 

акустичного контролю 

когерентної спінової 

динаміки в магнітних 

багатошарових 

наноструктурах на 

основі шарів 

феромагнетиків і 

антиферомагнетиків. 

1 стаття в журналі Q1 

 

ФОРМА ІХ-4 

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

№ Країна Установа 

НАН 

України 

Установа - 

партнер 

(укр. та англ. 

мовами) 

Назва документа  

(укр. та англ. 

мовами) 

Термін дії Результати 

1 КНР ІМаг НАН 

України та 

МОН 

України 

Дзелінський 

університет 

міста Чанчунь, 

Changchun 

University of 

Science and 

Technology 

Договір про 

співпрацю між 

Дзелінським 

університетом міста 

Чанчунь та ІМаг 

НАН України та 

МОН України 

 

2019-2024 Досліджено критичні явища 

деформації зразків 

магнітоактивних еластомерів 

(МАЕ) та ефекти пам’яті форми. 

Отримано зразки МАЕ з магнітним 

фазовим переходом при кімнатних 

температурах (Джежеря, Калита, 

Черепов, Скирта) 

Опубліковано три статті у 

журналах Q1. 
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Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

Зовнішньоекономічної діяльності не було. Спільні підприємства не створювались. 
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ХІ. Результати підприємницької діяльності 

Підприємницькі структури на базі Інституту не утворювались. 
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ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази 

Діяльністі дослідно-виробничої бази не було. 
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ХІІІ. Кадри 

1. В 2021 році постійний штат Інституту магнетизму складався з 65 осіб, в т.ч. з 43 наукових 

співробітників, які включали 13 докторів, 19 кандидатів наук та 11 наукових співробітників без 

наукового ступеня.  

2. У звітному році вчені Інституту до державних академій наук України не обирались. 

3. Працівників, які захистили докторські дисертації у звітному році – 3:  

1) Верба Р.В. (34 роки) «Спінові хвилі у надтонких магнітних плівках та наноструктурах під 

дією електричного поля та струму»  (спеціальність 01.04.11 – магнетизм); 

2) Салюк О.Ю. (60 років) «Магнітодинамічні властивості функціональних матеріалів 

спінтроніки та магнітофотоніки» (спеціальність 01.04.11 – магнетизм); 

3) Кравець А.Ф. (63 роки) «Магнітні властивості багатошарових наноструктур з температурно 

залежною міжшаровою обмінною взаємодією» (спеціальність 01.04.11 – магнетизм).  

Працівників, які захистили кандидатські дисертації у звітному році – 0. 

4. Рішенням Ліцензійної комісії міністерства освіти і науки України (протокол № 66/2 від 28 

серпня 2017 року) Інституту видана ліцензія на провадження освітньої діяльності з підготовки 

докторів філософії у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 

спеціальностями 104 Фізика та астрономія та 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Також в 

Інституті є докторантура. У 2022 році планується акредитація освітніх програм за 

спеціальностями 104 Фізика та астрономія та 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

5. У звітному році не було прийому до аспірантури та докторантури Інституту.  

Всього в інституті навчаються 5 аспірантів з відривом від виробництва. Іноземці в аспірантурі 

не навчаються.  

В ІМаг НАН України та МОН України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.248.01. 

Наказом МОН України від 24 травня 2018 р. № 527 спеціалізованій вченій раді Д.26.248.01 

надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.02 – теоретична фізика та 01.04.11 – 

магнетизм (за Переліком 2015 року код та найменування спеціальностей 104 Фізика та 

астрономія і 105 Прикладна фізика та наноматеріали, відповідно).  Згідно Наказу МОН України 

від 22 вересня 2021р. № 1012 право проводити захист дисертацій надано до 31 грудня 2021 р. 

6. Стипендію Президії НАН України отримував 1 молодий вчений, стипендії Президента 

України – 2 молодих вчених. Стипендію Верховної ради України для молодих вчених 

отримував один молодий вчений. 
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7. На стажуванні за кордоном – 5 осіб. 

8. Поповнення молодими кадрами у 2021 році не було.  

9. Працівників, які працюють за зовнішнім сумісництвом – 16 осіб: 

гол. наук. співр. – 1 особа, пров. наук. співр. – 6 осіб, ст. наук. співр. – 6 особи, пров.інж. – 2 особа, 

пр. юр. консул – 1 особа.  

11. Резерв керівних кадрів згідно з постановою Президії НАН України від 14.04.2021 № 135: 

затверджено наказом директора № 1 – НОД від 10.01.2022. 

12. Дані про нагородження орденами, присвоєння почесних звань, присудження Державних премій, 

премій імені видатних вчених України, призначення державних стипендій видатним діячам науки. 

 Премія імені Л.В.Шубникова – за видатні роботи у галузі експериментальної фізики 

(Відділенняфізики і астрономії НАН України) – Салюк О.Ю., Джежеря Ю.І., Кравець А.Ф. (вручення 

у 2022 році) 

 Стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії 

наук України – Косогор А.О. (фінансування у 2022 році). 
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ФОРМА XІІІ-1 

Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 

Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 
(назва установи) 

 

№№ 

п/п 

 

Найменування показників 

Одиниця 

вимірю-вання 

Всього 

по установі 
У тому числі: 

інститут дослідно-

виробнича 

база 

(ДЗ, ЕВ, НТЦ) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Загальна чисельність працівників за 

основним місцем роботи (без сумісників) на 

31.12.2021р. 

у т.ч. жінок 

чол. 65 (28) 

 

  

2. Чисельність наукових працівників (без 

сумісників) за контрольним списком на 

кінець року (у т.ч. жінок) 

чол. 

% до п.1 
43(13) 

66%(46,4) 

  

3. Середній вік наукових працівників 

 

середн. вік 

сума рік/чол 

51,2 / 2200 / 

43 

  

 з   н и х   

а/. за  ступенем: 

    

3.1 доктора наук (без членів НАН України) 

 

середн. вік 

сума рік/чол 

56,2 /  675 / 

12 

  

3.2 кандидата наук/ доктора філософії середн. вік 

сума рік/чол 

52,2 /  992 / 

19 

  

 б/. за посадами:     

3.3 науково-керівний склад середн. вік 

сума рік/чол 

53,4 / 534 / 10   

 в т.ч. зав.відділами середн. вік 

сума літ/чол 

53,8 / 377 / 7   

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

76,5 / 153 / 2   

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

52,8 / 264 / 5   

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

57,1 / 628 /11   

3.7 наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

70 / 70 / 1   

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 

сума рік/чол 

34,2 / 308 / 9   

3.9 інші наукові працівники 

(головні,провідні та інші професіонали) 

середн. вік 

сума рік/чол 

48,6 / 243 / 5   

 

 

 

Вчений секретар                                            Ірина ШАРАЙ   

 

                                                                                   

Зав. відділу кадрів                                         Валерія МАСЛОВСЬКА 

 

                                                                                             31.12.2021 



Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

86 
 

ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими ученими в 

Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2021 р.: 

Президента України для молодих учених 2 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 1 

НАН України для молодих учених 1 

 
Форми підтримки для молодих учених: 

К-ть премій, грантів, 

стипендій, отриманих 

у звітному році 

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених 

Премія Президента України для молодих учених 0 

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

0 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України 

0 

Гранти Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених 

0 

Гранти Президента України для обдарованої молоді 0 

Проекти НДР для молодих учених НАН України 1 

Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів 

вищої освіти за кращі наукові роботи 

0 

Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

0 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників  

наукової установи 

 0 
(вказат и назву премій а бо  ст ипендій  т а їх  розмір )   

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими 

державними адміністраціями: 

Премія Київського міського голови за особливі досягнення 

молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва 

0 

Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для 

працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської 

області 

0 

Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам 

області за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за 

досягнення в науковій та педагогічній діяльності) 

0 

(вказат и назву форми адресної  п ідт р имки,  ї ї  розмір ,  ким надана )  
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5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 

вищезазначених, у тому числі міжнародні) 

 0 
(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ким надана,  країна )   

6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації 
(із зазначенням їх назви, країни, а також назви установи (організації), яка 
профінансувала стажування): 

Технічний університет Дортмунду, м. Дортмунд, Німеччина 1 

Королівський технологічний інститут, м. Стокгольм, Швеція  1 

Університет ім. Й. Гутенберга, м. Майнц, Німеччина  1 

Університет Порто, Португалія 1 

7. Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та _Є___ 
 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді Немає 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію 

роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих вчених 

тощо) 

Не 

було 
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ФОРМА XIII-3 

П О К А З Н И К И  з а б е з п е ч е н н я  м о л о д и м и  в ч е н и м и  (за станом на 31.12.2021 ) 

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України  

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – вчений віком до 35 років, 

який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або 

навчається в докторантурі». 

Молоді вчені за посадами 

Разом молодих 
учених, які 
обіймають 
зазначені 

посади 

З них 

Науково-
керівний 
персонал 

Головні 
наукові 

співробіт-
ники 

Провідні 
наукові 

співробіт-
ники 

Старші 
наукові 

співробіт-
ники 

Наукові 
співробіт-

ники 

Молодші 
наукові 

співробіт-
ники 

Головні, 
провідні 

інженери та 
інші головні й 

провідні 
професіонали 

Докторанти 
докторів 

наук 
кандидатів 

наук 
без ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - - 2 - 6 1 - 10 1 5 4 

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі 

Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження (день/місяць/рік) 
Науковий ступінь /  

навчання в докторантурі 

Верба Роман Володимирович 17.07.1987 доктор фіз.-мат. наук 
 

 

. 
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ФОРМА ХІІІ-4 
 

Склад працівників Інституту магнетизму НАН України та МОН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем 
назва установи 

 

С
п

и
ск

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

 

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 
к
ер

ів
н

и
к
и
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ф

ес
іо
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іа
л
іс

ти
 

к
в
ал

іф
ік

о
в
ан

і 
р
о
б

іт
н

и
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65 15 33 5 4 3 5 24 32 - 6 3 

 
 

 

Директор ІМаг 

НАН України та МОН України                                            Олександр ТОВСТОЛИТКІН 
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ФОРМА XIII-1-к 
Президія Національної академії наук України 

Відділ наукових і керівних кадрів 

252601, Київ 30, вул.Володимирська,54 
 

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, 

03142,  Київ, б-р Вернадського, 36-б 
 

 

 

 

 

 

Назва        посади 

 

Разом 
 

працівників 

спискового 

складу, які 

вважаються 

на 

основній 

роботі 

 

 

За віком За освітою  
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о
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Разом  
працівників, які займають посади 

керівників, професіоналів, фахівців, 
технічних службовців 

56 11 32 23 51 5 23 - 4 19 13 - 

 в т.ч. керівників 16 1 9 4 19 - 5 - - 4 6 - 

 з них:             

 Директор 1 - 1 - 1 - - - 1 - 1 - 

 Заступник директора з 

загальних питань 

1 - 1 1 1 - - - - - - - 

 Заступник директора з наукової 

роботи 

1 - 1 - 1 - - - - - 1 - 

 Вчений секретар 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 

 Зав. н/досл.відділів 3 1 2 1 3 - - - - - 3 - 

 Зав.н/досл.лаб. 3 - 2 2 3 - - - - 2 1 - 

 Керівник н/організац. відділу 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 

 Керівники АУП та їх штатні 

заступники 

1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 

 Головні спеціалісти  2  1 - 2 - - - - - - - 

 Головн. бухгалтер та його 

штатні заступн. 

2 - - - 2 - 2 - - - - - 
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 професіоналів, фахівців, 

технічних службовців 

 

40 

 

10 

 

23 

 

19 

 

32 

 

5 

 

18 

 

- 

 

3 

 

15 

 

7 

 

- 

 з них:             

 Спеціалісти  

науково-дослідних підрозділів, 

з них: 

36 10 21 17 31 2 14 - 3 15 7 - 

 Головні наукові співробітники 2 - 2 2 2 - - - - - 2 - 

 Провідні наукові співробітники 5 - 3 2 2 - 2 - - 2 3 - 

 Старші наукові співробітники 11 2 9 6 11 - 3 - 1 9 2 - 

 Наукові співробітники 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - 

 Молодші наукові співробітники 9 6 1 1 9 - 3 - - 3 - - 

 Провідні інженери  5 2 3 3 5 - 3 - 1 - - - 

 Інженери 1 - - - 1 - 1 - - - - - 

 Техніки 2 - 2 2 - 2 2 - - - - - 

 Спеціалісти АУП,  

 з них: 

4 - 2 2 1 3 4 - 1 - - - 

 Бухгалтера 3 - 1 1 1 2 3 - - - - - 

 Інші спеціалісти 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 

 Докторів 13 1 10 6 13 - 2 - 1 - 13 - 

 Кандидатів/докторів філософії 19 5 11 8 19 - 12 - 1 19 - - 

 

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників   (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2021 року        65          чоловік. 

„ 31 „       грудня                      2021  р.                                                      Директор ІМаг НАН України та МОН України                            Олександр ТОВСТОЛИТКІН                                                                      

                                                                                                                                     

Прізвище виконавця та № телефону 

Масловська В.В.,  +380974686466
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ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних 

обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних 

продуктів тощо за схемою: 

загальний обсяг зазначених закупівель____0 тис. грн,  

в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету__0        тис.грн,  

- в т.ч. централізованого матеріально- технічного забезпечення (через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН 

України») ____________________________0____тис.грн; 

- спеціального фонду державного бюджету _____49,928 тис.грн. 

У 2021 унікальні прилади і обладнання вартістю понад 100 тис. грн за формою XІV-1 

не закуповувалися. Прилади та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн 

за формою XІV-2 не закуповувалися. Персональні обчислювальні машини за формою XІV-3 

не закуповувалися. 

 

ФОРМА XІV-1 

№ 

п/

п 

Назва приладу, марка, фірма- 
виробник, країна 

Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд держбюджету Спеціаль ний 

фонд 

держ- 
бюджету 

  Бюджетна програма в т.ч. через 

ДУ «НЦ 

ГГГРІ НАН 
України» 

  6541030 6541230   
1 2 3 4 5 6 

 - 0 0 0 0 

Разом 

ФОРМА XІV-2 

№ 

п/

п 

Назва приладу, марка, фірма- 
виробник, країна 

Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд держбюджету Спеціаль ний 

фонд 

держ- 
бюджету 

  Бюджетна програма в т.ч. через 

ДУ «НЦ 

ГГГРІ НАН 
України» 

  6541030 6541230   
1 2 3 4 5 6 

 - 0 0 0 0 

Разом 
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ФОРМА XІV-3 
№ 

п/п 
Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість 

закупівлі 
(тис. грн.) 

1 Загальний фонд Держбюджету, 0 0 

2 в т.ч. НЦ ГГГРІ НАН України 0 0 

3 Спеціальний фонд Держбюджету 0 0 

 Разом: 0 0 

 

Потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та 

обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. 

ФОРМА XІV-4 

№ 

п/

п 

Назва приладу (українською мовою та 

мовою оригіналу) і його марка, фірма - 
виробник, країна походження 

Обгрунтування потребизакупівлі 

приладу (обладнання) в розрізі 

наукової тематики, що виконується 

установою 

Вартість, 
дол.США 

або євро 

1 2 3 4 

1 Система вимірювань фізичних 

властивостей Quantum Design PPMS 

DynaCool 9 Tesla,  

Стане можливим проведення 

комплексних досліджень магнітних, 

магнітодинамічних, транспортних, 

магнітотранспортних та 

магнітокалоричних властивостей 

різноманітних об’єктів 

1133819 євро 

2 Атомно-силовий мікроскоп 

NanoWizard 4 XP NanoScience, 

Spectrum Instruments Ltd. Stewart 

House, National Technological Park 

Castletroy, Limerick, Ireland  

Стане можливим проведення 

досліджень структурних та 

магнітних параметрів манганітів та 

феритів, наночастинок, плівок та 

масивних об’єктів 

250000 

євро 
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XV. Стан інформаційного забезпечення установи 

 

В Інституті нараховується 62 IP-адреси. Відповідальний за технічний стан та 

програмне забезпечення клієнтського обладнання канд. фіз.-мат. наук Скирта Ю.Б. 

Відповідальний за стан мережі, сайту, серверного обладнання та його ПЗ – зав.лаб. канд. 

фіз.-мат. наук Дереча Д.О.  

Проблемні питання, що потребують вирішення в установі: поповнення сучасною 

комп’ютерною технікою, забезпечення ліцензійними програмними продуктами. 

 

ФОРМА XV-2 

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, 

що передплачуються установою 

№ Назва наукового 

журналу 

Видавець Кількість 

примірників, що 

передплачуються 

Форма 

(паперова чи 

електронна) 

Вартість 

річної 

передплати 

1 2 3 4 5 6 

 - - 0 - 0 
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XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами  

 

При  Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства 

освіти і науки Українина функціонує центр колективного користування приладами 

«Лабораторія скануючої мікроскопії» базі комплексу зондової скануючої мікроскопії 

Solver Pro (AFM, MFM, STM) та спектрометру електронного парамагнітного резонансу 

Bruker ELEXSYS E500. 
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ФОРМА XVІ 

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для 

центру колективного користування приладами «Лабораторія скануючої мікроскопії» при Інституті магнетизму Національної 

академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

№ 

п/п 

Установа НАН 

України, ПІБ 

керівника центру 

(роб. Тел.), Веб-

сторінка, де 

розміщена інформація 

Назва приладу, 

фірма-виробник, 

рік постачання, 

країна 

Кількість співробітників Кількість облікованих днів роботи за звітний 

період  

Інше 

Наукових 

співробітн

иків 

ІТР Разом Для 

власних 

потреб 

На 

профілак-

тичні 

роботи 

Надано 

установам 

НАН 

України 

Стороннім 

організаціям 

1 Черепов Сергій 

Володимирович 

Керівник ЦККП, 

пр.н.с.  

Т/факс 

+38 044 424 10 20 

www. ukr.imag.kiev.ua  

Магнітно-силовий 

мікроскоп ―Solver 

PRO‖ , 

Виробництва 

фірми «NT-

MDT», 2006 

(Росія)  

 

2 - 2 0 

 

0 

 

0 

 

0  

 Голуб Володимир 

Олегович, завідуючий 

відділом теорії 

магнітних явищ та 

магнітної динаміки 

конденсованих 

середовищ  

Т/факс 

+38 044 424 10 20 

www.imag.kiev.ua 

Спектрометр 

електронного 

парамагнітного 

резонансу Bruker 

ELEXSYS E500, 

Bruker 

BioSpinGmb, 2008 

(Німеччина) 

4 2 6 7 80 2 2  

 

http://www.imag.kiev.ua/
http://www.imag.kiev.ua/
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XVIІ. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної 

діяльності в ЗМІ 

1. «Україні потрібна програма великого наукового переозброєння» (інтерв’ю голови Наукового 

комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій члена-кореспондента 

НАН України Олексія Колежука). 

У статті йдеться про фінансування української наукової сфери. У Верховній Раді України 

продовжується обговорення проєкту закону «Про державний бюджет України на 2022 рік». Яке 

фінансування можна очікувати на науку в наступному році? Чи ефективним є його розподіл? Як 

вдосконалити стратегію фінансування досліджень і розробок? Чому НФДУ і досі не є головним 

розпорядником бюджетних коштів? І найважливіше – що потрібно для того, щоб плани 

економічного розвитку в Україні були прямо пов’язані з наукою.  

https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2021/11/211104013909321-9816.pdf 

2. Виступ д-ра фіз.-мат. наук Косогор Анни, щодо ролі жінок у науці на щорічному вручені 

премій  L’Oréal-UNESCO «Для жінок у науці». Розповіла свою історію становлення у науці. Та 

відповіла на декілька запитань: Чим пишаєтесь найбільше? Досягнення? Чим зацікавила наука? 

Яке світове наукове відкриття надихає? Жінки у науці: чи стикались з стереотипами про роль 

жінок у науці, які бар’єри були на вашому шляху? Про сприйняття краси, жіночності. Як 

поєднуєте власні хобі, сім’ю, роботу? Про науку в Україні. Що потрібно змінити?  

На мою думку розвиток науки завжди починається з освіти. Якісна та різностороння освіта 

допомагає людині розкрити свої здібності та реалізувати себе. Улюблена і цікава робота 

створює щасливих людей. Освіта не тільки виховує майбутніх науковців, але й створює людей, 

які здатні зрозуміти навіщо світові потрібна наука. І очевидно, що наука потребує відповідного 

рівня фінансування. Адже щоб отримувати наукові результати на світовому рівні потрібно мати 

сучасне обладнання та гідну заробітну плату, відвідувати міжнародні конференції та проходити 

стажування в провідних наукових установах світу. 

https://www.youtube.com/watch?v=s547kyyKhP8  

https://nv.ua/ukraine/events/loreal-ukraina-nagradila-pobeditelnic-premii-dlya-zhenshchin-v-nauke-

foto-50204055.html  

https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2021/11/211104013909321-9816.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s547kyyKhP8
https://nv.ua/ukraine/events/loreal-ukraina-nagradila-pobeditelnic-premii-dlya-zhenshchin-v-nauke-foto-50204055.html
https://nv.ua/ukraine/events/loreal-ukraina-nagradila-pobeditelnic-premii-dlya-zhenshchin-v-nauke-foto-50204055.html
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XVIII. Заключна частина 

 

Науковий потенціал Інституту і напружені зусилля всього трудового колективу 

дозволили підтримати на належному рівні основні показники розвитку науки. У звітному році 

зроблено 33 доповіді на міжнародних наукових конференціях, опубліковано 40 статей у 

наукових вітчизняних і зарубіжних фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних, 5 

монографій, 4 посібники. Все це підтверджує статус інституту як науково-дослідного центру 

високого рівня в таких галузях, як фізика магнетизму та фізика твердого тіла. Активна праця 

дозволила в звітному році успішно виконати всі бюджетні завдання, а також зробити достатній 

доробок наукових ідей та попередніх результатів для можливої участі в конкурсних проєктах 

наступного року.  

Щоб діяльність Інституту і надалі підтримувалась на належному рівні, потрібно 

модернізувати наявне в Інституті обладнання та забезпечити закупівлю сучасного. Для 

здійснення цих задач у 2021 році Інститут брав участь у низці конкурсних проєктів, 

спрямованих на закупівлю наукового обладнання. 

 

 

Вчений секретар ІМаг 

НАН України та МОН України                                            Ірина ШАРАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


