
 
 

МАЙБУТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 

 Пройшов 2005 рік, рік 75-ї річниці створення інженерно-фізичного факультету та 120-ї 

річниці Харківського політехнічного інституту. За цей рік було багато сказано про видатні 

досягнення вчених нашого факультету як у далекі тридцяті роки, коли було закладено основу 

інфізівській освіті, що поєднала фундаментальні математичні дисципліни та інженерну 

підготовку, так й в останні десятиліття, коли третім компонентом навчання стали інформаційні 

технології. В усі часи існування нашого факультету його силою було поєднання у творчій роботі 

досвідчених вчених, наукових співробітників та студентів. Цей сплав досвіду та молодої енергії 

завжди приводив до успіху.  



 Час після завершення ювілеїв є придатним для того, щоб визначитися, у якому напрямку 

розвивати далі традиційні складові нашої освіти й наукових досліджень та, можливо, поставити 

питання більш широко. Необхідно замислитись над питаннями стратегічного характеру, 

спробувати спрогнозувати шляхи розвитку наукових досліджень у галузі інженерних застосувань 

механіки суцільного середовища та теорії створення систем управління, які є змістом освіти 

інженерно-фізичного факультету. Розуміючи основні пріоритети, можливо будувати зміст освіти 

та планувати дослідження таким чином, щоб залишатися конкурентоспроможними у швидко 

змінних реаліях епохи науково-технічної революції, яка почалась півстоліття по тому.  

Зараз, після перших її десятиріч, стає зрозумілим, що переваги наукової організації праці 

стають вагомими тоді, коли у визначеному регіоні є органічний зв’язок науки й виробництва. Це 

означає, що у вільній взаємодії розвивається фундаментальна та прикладна наука, організовано 

спільну роботу фахівців прикладної науки, конструкторів та працівників виробництва. Наше місто 

– Харків до кінця восьмидесятих років минулого сторіччя й розвивалось як класичне місто науки й 

виробництва. У створених турбінах, двигунах, тракторах, танках, системах управління для ракет 

та літаків велика частка праці випускників інфізу.  

Але економічна криза минулих років припинила нормальний розвиток науково-

промислових колективів. Через брак замовлень було практично припинено фінансування 

прикладних досліджень, а фінансування фундаментальних робіт дозволяло тільки заморозити 

існуючи наукові колективи, скорочені у багато разів. Тільки завдяки жертовності, ентузіазму та 

відданості Науці багатьох професорів, викладачів та наукових співробітників інженерно-фізичного 

факультету вдалося зберегти його наукову школу. Більша частина вчених переключилась на 

роботи у “чистій” науці. Це було виправданим рішенням, хоча переваги освіти на інфізі дають 

найкращі результати на межі фундаментальних та прикладних досліджень. 

 Початок двадцять першого сторіччя характеризувався деяким пожвавленням у 

промисловості України, тому на кафедрах факультету відновились практичні роботи за прямими 

договорами з машинобудівними підприємствами. Є приклади  успішного виконання замовлень 

всесвітньо відомих європейських фірм. Логіка глобалізації світових економічних процесів 

вочевидь призводить до того, що міжнародна кооперація в прикладних наукових роботах у 

майбутньому стане звичайною справою. Тому зараз ми маємо великий шанс знайти своє місце у 

міжнародному розподілу науково-технічної праці. Прояви цього можуть бути й у створенні 

спільних підприємств на Харківщині (деякі з них успішно працюють та приймають на роботу 

наших випускників), роботі вже існуючих підприємств за міжнародними контрактами (є також 

багато прикладів їхнього успішного виконання нашими підприємствами), створенні нових фірм 

різної форми власності. Отже, далі розглянемо оптимістичний прогноз розвитку у ближчі 

десятиліття тих галузей промисловості, у яких традиційно працюють випускники факультету. 

(Якщо ж реалізується песимістичний сценарій, то задача тих вчених, що залишаться, буде у 

збереженні хоча б того рівня розвитку наукових знань, що накопичені до того).  

Проблеми у тих галузях, в яких традиційно працюють випускники нашого факультету, 

мали б надію на більш швидке розв’язання, якщо б вони були суто українськими чи проблемами 

науки пострадянських країн. Найвищий рівень зацікавленості суспільства до створення складних 

механічних об’єктів та систем припадає на першу половину минулого сторіччя, коли почався 

розвиток авіації, космонавтики та автомобілебудування, якісні зміни відбулися у суднобудуванні, 

енергетичній та військовій галузях. Саме у цей період й були закладені основи нової професії 

інженера-дослідника, який мав проводити не стандартні проектувальні розрахунки, а за 

допомогою найсучасніших математичних методів створювати та досліджувати розв’язки складних 

задач математичної фізики чи теорії управління. Необхідність швидкого та якісного проектування 

неіснуючих до того систем та конструкцій обумовила швидке зростання попиту на таких 

спеціалістів в усьому світі. 

Інформаційна революція, яка почалась у 60-70-х роках 20-го сторіччя, її реальні здобутки у 

вигляді нових комп’ютерів, пристроїв на базі мікропроцесорів тощо, які ще можливо масово 

виробляти та продавати, на деякий час змінила пріоритети розвитку нашої цивілізації. Цьому 

допомогло й те, що певні успіхи у проектуванні транспортних засобів, які дозволили створювати 



нові автомобілі та літаки, вже були досягнуті, а нових, революційних змін в енергетиці та 

космонавтиці (наприклад, створення термоядерного реактору й швидких та надійних двигунів 

космічних апаратів) не відбулось. Норма прибутку в галузі інформаційних технологій, а згодом й у 

біоінженерії, медичній техніці, створенні нових матеріалів тощо, виявилось вищою, ніж це могли 

на той час запропонувати “традиційні” галузі. До того ж, внаслідок припинення протистояння 

ядерних держав, суттєво були скорочені й військові програми, що призвело до скорочення 

багатьох науково-дослідницьких програм. 

Але зараз вже стає зрозумілим, що вплив ефекту нових конструкторських рішень у 

“новітніх” галузях, що приводив до значного зростання економіки, уповільнюється. У зв’язку з 

цим починає зростати ділова активність в інших галузях економіки. Розглянемо деякі області, у 

яких можливо ефективне застосування знань та розробок інженерів – дослідників. 

По перше, це космічні програми та вся пов’язана з ними інфраструктура. Альтернативи 

розвитку космічних програм немає. Якщо людство сподівається на подальший свій розвиток, 

розвиток саме технічної цивілізації, то пріоритетність розробок космічної техніки має бути в 

планах на близьку та віддалену перспективу. 

 На теперішній час все більш політиків та промисловців розуміють необхідність вкладання 

грошей у високотехнологічну космічну техніку. Показником цього є розпочатий в останні роки 

процес створення приватних космічних апаратів. У минулому році відбувся перший 

суборбітальний політ космічного літака Space Ship One, створеного американською приватною 

компанією. Інша американська фірма 4Frontiers Corp планує у найближчі двадцять років не тільки 

здійснити пілотовану подорож на Марс, але й заснувати там поселення.  

 Більшу активність починають проявляти й державні наукові космічні агенції. Президентом 

США Дж. Бушем оголошено нову американську програму дослідження Місяця. Урядом 

Китайської Народної Республіки також продекларовані наміри щодо висадки на Місяць. 

Зацікавленість урядів світових держав в освоєнні нашого супутника пояснюється не тільки 

необхідністю підтримки наукових досліджень, але й майбутньою перспективою енергетичної 

кризи на нашій планеті.  

 “Промислове освоєння Місяця необхідно для доступу до запасів унікального енергоносія - 

гелия-3, якого немає на Землі”, - вважає  голова РКК "Енергія" Микола Севаст’янов (Російська 

Федерація). Гелій-3 – це екологічно чисте паливо та високоякісний енергоносій. Але, на жаль, 

його немає на Землі, а на Місяці є його великі запаси. Академік РАН Ерік Галімов наголошує, що 

розробка цього ізотопу та його транспортування на нашу планету дозволить вирішити проблему 

палива для термоядерного синтезу. 

 Й, насамкінець, використання космічних технологій для земних цілей. Освоєння близького 

космосу вже півтора десятиліття є практично вирішеною задачею, та у найближчі роки обсяги 

інформації, що її необхідно передавати через супутникові системи, мають якісно збільшитись.  

Отже, у найближчий час мають бути зроблені до того ще неіснуючі, принципово нові 

конструкції космічних кораблів, орбітальних станцій, спроектовані за допомогою найсучасніших 

методів з метою забезпечення якісно нових характеристик їхньої динаміки, надійності, 

довготривалої міцності в умовах космічної радіації, безвідмовну та швидку роботу систем 

управління тощо.  

Це з точки зору близької перспективи. Аналізуючи більш віддалене майбутнє, для того, 

щоб зберегти можливості зростання земної економіки та науки, існування самого людства за умов 

можливих катастроф, воно має створити свої колонії на інших планетах, не тільки Сонячної 

системи. Для польотів в інші зіркові системи буде необхідно створити великі космічні транспорти, 

на яких й відбудуться ці великі мандри Людини.  

Для створення таких гігантських кораблів знадобляться мільйони тон сталі та інших 

конструкційних матеріалів, які вже не буде можливим видобути на Землі без істотного погіршення 

умов життя на нашій планеті. Отже, буде необхідно побудувати автоматизовані металургійні й 

механічні заводи на планетах Сонячної системи, де ще не проводився видобуток корисних 

копалин. Зрозуміло, що таких задач ще не вирішував жодний інженер-дослідник. Це справа 

майбутнього. 



Інша кардинальна наукова-технічна проблема, про яку вже було згадано вище, - це 

проектування та будівництво нових енергетичних станцій. І якщо термоядерна енергетика поки 

що не є справою сьогодення, то створення АЕС з новими типами ректорів вже є поточною 

задачею. У програмі розвитку енергетики Українського уряду наголошується необхідність 

створення декілька нових атомних електричних станцій з більш ніж десятком енергоблоків. 

Проектувальні та розрахункові роботи у цьому напрямку – це аналіз довготривалої міцності 

корпусів та елементів активної зони ядерних ректорів з урахуванням взаємодії термосилових та 

радіаційних полів, створення новітніх систем автоматики та управління. 

 Останні роки характеризуються також зростанням загрози екологічної катастрофи. 

Суспільство масового споживання зробило ставку на дешеві товари, строк роботи яких (рік - два) є 

незначним у порівнянні з десятками років у минулому. Це призводить до масового накопичення 

відходів, які до того ще й містять небезпечні для здоров’я людини хімічні речовини, що не 

розкладаються сотні років. Цей шлях розвитку веде до небезпечного забруднення нашої планети. 

Одним з виходів (звичайно, поряд з застосуванням нових екологічно чистих матеріалів і 

технологій) є виробництво товарів, які характеризуються високим рівнем надійності та 

довговічності. Важливе місце у боротьбі за чисту планету займають й так звані нетрадиційні 

джерела енергії – вітрові, сонячні, приливні електростанції, при створенні багатьох з яких виникне 

необхідність нестандартних конструкторських рішень. 

Багато сподівань у двадцятому столітті було пов’язано з автоматизацією та роботизацією 

нашого життя та виробництва. Зараз нарешті вони починають виконуватись. Створення 

автоматизованого транспорту ще вчора здавалося фантастикою, а вже сьогодні в аеропортах 

Європи та Америки курсують автоматичні електричні поїзди. Це означає, що вже зараз потрібно 

створення новітніх теоретичних моделей для реалізації систем автоматичного та автоматизованого 

управління; проектування роботів потребує розв’язання складних задач кінематики й динаміки.  

Нарешті, велике поле діяльності виникає у біомеханічних дослідженнях, спрямованих на 

створення нових методів лікування та протезування, наприклад опорно-рухового апарату, зубів, 

випробуванні нових матеріалів та імплантатів, моделювання істотно нелінійних процесів у 

серцево-судинній системі тощо. 

 Уся ця велика низка задач може бути розв’язаною двома різними шляхами. Один з них – це 

традиційне створення великих проектів, що  фінансуються державою чи великими комерційними 

підприємствами. Інший – це приватна ініціатива самих інженерів та вчених. Наприклад, за останні 

десятиліття у розвинених країнах Заходу та Сходу при університетах було створено багато 

інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо, в яких маленькі творчі колективи без великих 

фінансових внесків починають працювати над своїми перспективними розробками.  

 Вочевидь, обидва шляхи мають право на існування. Залишається сподіватися, що держава 

знайде необхідні кошти для фінансування тих галузей сучасної техніки, які обумовлюють 

технологічні прориви. З іншого боку, багато може зробити й приватна ініціатива, як це зараз 

відбувається в усьому світі.  

 Зауважимо, що для успіху необхідна, крім вірно обраного напрямку досліджень, ще вперта, 

самовіддана праця, зі стійким відношенням до “тимчасових” труднощів, з яких складається 99.9% 

усього часу роботи науковця. Але тим, кому подобається нелегкий процес пошуку нових знань та 

рішень , у житті ніякі перешкоди не завадять.  

 

Ця стаття написана для студентів, і якщо комусь з них вона допоможе визначитись з 

вибором життєвих планів, автор буде вважати свою задачу виконаною. Сподіваємось, що наукова 

робота на факультеті допоможе багатьом авторам доповідей знайти свій шлях в науці та 

сприятиме у майбутньому створенню нових наукових теорій та напрямків. 

Декан інженерно-фізичного факультету,  

доктор техн. наук, професор Д.В.Бреславський.  


