
Розподіл міжнародних проектів НТУУ "КПІ" по підрозділам (2007-2009р.)

 Підрозділ Назва проекту Програма Термін
виконання

Українсько-
Корейський

центр

Українсько-Корейський навчальний
центр інформаційних технологій

Міжурядова
програма Ураїни
та Південної Кореї

2008-2010

Центр чистих
технологій

Започаткування та функціонування в
Україні Національної програми з
чистого виробництва

Програма
Організації
Об’єднаних Націй
з Промислового
Розвитку
(ЮНІДО)

2009-2010

Тонкі металеві плівки – взаємодія
структурної дифузії та границь

Програма VISBY
Шведського
Інституту

 2009-2010

Формування оптимального структурно-
фазового складу тонких силіцидних
плівок на монокристалічному кремнії
як різних функціональних елементів
мікроприладів та мікросхем

Гранд ДААД ім.
Леонарда Ейлера  2008-2009

Формування і стабілізація
нанорозмірних плівок силіциду NiSi на
монокристалічному кремнії

Українсько-
Угорське науково-
технічне
співробітництво

 2009-2010

Вплив технології синтезу та фінішної
обробки на оптимізацію властивостей
композиційних антифрикційних
матеріалів на основі нікелю та міді

Українсько-
Польське науково-
технічне
співробітництво

 2009-2010

Вплив хімічного складу та параметрів
термічної обробки на структуру та
властивості нанокристалічних
магнітом’яких сплавів на основі заліза

Українсько-
Польське науково-
технічне
співробітництво

 2009-2010

Нові жаростійкі безнікелеві сталі та
технологія виробництва деталей, що
працюють при термературі до 1300 С

Програма
Корейського
дослідницького
інституту

 2009

Підвищення працездатності
поверхневих шарів композиційних
матеріалів зносостійким покриттям

Українсько-
Білоруське
науково-технічне
співробітництво

 2009

Поверхневе зміцнення сплавів при
насиченій бором, азотом та
перехідними металами

Українсько-
Болгарське
науково-технічне
співробітництво

 2009

Високотверді покриття в
екстремальних умовах експлуатації

Українсько-
Китайське
науково-технічне
співробітництво

 2009

ІФФ

Нові надтверді керамічні матеріали та
покриття

Українсько-
Словацьке
науково-технічне
співробітництво

2009-2010



Тонкі металеві плівки – взаємодія
структурної дифузії та границь

Програма VISBY
Шведського
Інституту

 2009-2010

Розробка математичних моделей і
методів для моделювання стохастичних
процесів у гетерогенних системах з
урахуванням можливих умов неповної
інформації

Українсько-
Китайське
науково-технічне
співробітництво

2009

ІХФ
Розробка ресурсозберігаючої
технології виробництва паливних
брикетів із відходів рослинної
сировини

Українсько-
Китайське
науково-технічне
співробітництво

2009

ІЕЕ
PROMITHEAS-2: Створення мережі
країн Чорноморського регіону з питань
енергетики та зміни клімату

6 Рамкова
Програма ЄС 2007-2009

Розвиток комплексу баз даних і
алгоритмів обробки з метою
системного прогнозування поведінки
складних антропогенних і природних
систем

Українсько-
Російське
науково-технічне
співробітництво

2008-2009

ІПСА Розвиток мережі світових центрів
даних для вивчення фундаментальних
основ глобального моделювання
складних природних та антропогенних
систем

Українсько-
Російське
науково-технічне
співробітництво

2009-2010

ІТС Цифровий волоконо-оптичний гіроскоп

Українсько-
Китайське
науково-технічне
співробітництво

2009

Проектування, конструювання,
виробництво складання і випробування
установки для магнітно-абразивної
обробки (МАО) кінцевого різального
інструмента

Міжнародний
контракт з фірмою
ZOM
Oberflächenbearbei
tung GmbH,
Німеччина

2007-2009

Прогнозування довговічності
металевих сплавів при нерегулярному
багатовісному навантаженні

Програма
наукової співпраці
для молодих
учених "Україна-
США"

2009
ММІ

Прогнозування пошкодження
лабораторних центрифуг

Українсько-
Німецьке науково-
технічне
співробітництво

2009-2010

ММіФ
Створення методів сегментування
результатів холтерівського
моніторингу серцевого ритму

Українсько-
Литовське
науково-технічне
співробітництво

2009-2010

ПБФ
Підтримка економічних змін України
шляхом заснування бізнес-інкубаторів
в технічних університетах

Програма
Польсько-
Японського
інституту
інформаційних

 2007-2008



технологій

ФАКС Мобільні технології для середовища
розподілених віртуальних лабораторій

Проект m-DVLE,
Motorola
Foundation

2009-2010

Нелінійні явища на між фазній
поверхні метал-електроліт в
магнітному полі

Програма
Шведського
інституту

2009

ФБТ
Стовбурові клітини у регенеративній
медицині (участь у міжнародній школі)

7 Рамкова
Програма
ЄС, Фонд Марії
Кюрі

2009

ФЕА
Інтерактивний безсенсорний контроль
заощадження енергії насосу
водопостачання

Фулбрайт 2009

Розробка синергетичної системи
керування енергоспоживанням в
системах з джерелами живлення, що
поновлюються

Українсько-
Індійське науково-
технічне
співробітництво

2009-2010

Захист чутливого електронного
обладнання від впливу
електромагнітних завад із
застосуванням матеріалів,
виготовлених за нанотехнологіями

Українсько-
Польське науково-
технічне
співробітництво

2009-2010

Методи та технічні засоби
об’єктивного та суб’єктивного
оцінювання та вимірювання якості
зображень у системах цифрового
телевізійного мовлення

Українсько-
Угорське науково-
технічне
співробітництво

2009-2010

Наноматеріали для електронних схем
високої інтеграції

Українсько-
Німецьке науково-
технічне
співробітництво

2009-2010

Нові матеріали, прилади нанорозмірів
та електричні системи контролю,
створені за допомогою променевих
технологій

Українсько-
Болгарське
науково-технічне
співробітництво

2009-2010

ФЕЛ

Розробка конструкторської
документації та випробування
дослідного зразка довго факельного
дифузійно-стабілізаторного пальника
на природному газі

Контракт з ЗАО
"Модис", Росія 2007-2010

ФІОТ
Розвиток регіональних сегментів та
впровадження нових сервісів в мережі
МОН України УРАН

Спільна програма
НАТО та ЄС 2008-2010

ФММ

Заохочення регіональних інновацій та
розвитку через базові організації та
мережі: порівняння регіонів в
інтернаціональному контексті

7 Рамкова
Програма ЄС 2009-2010

ФТІ
Дослідження вібрацій елементів
конструкцій РЕА та розробка
нанотехнологій для їх усунення

Українсько-
Литовське
науково-технічне
співробітництво

2009-2010



SDPROMO II – Пропагування
європейської освіти зі сталого розвитку Еразмус-Мундус 2007-2010
Закономірності електро- і
співосадження молібдену, вольфраму
та металів тріади феруму в іонних
розплавах

Українсько-
Французьке
науково-технічне
співробітництво

2009-2010

Покриття карбідів молібдену і
вольфраму на дисперсних
напівпровідникових матеріалах з
іонних розплавів

Українсько-
Словацьке
науково-технічне
співробітництво

2008-2009

Надтверді та жароміцні дисперсні
порошки бори-дів хрому і вольфраму:
отримання, властивості, застосування

Українсько-
Румунське
науково-технічне
співробітництво

2008-2009

Впровадження систем
протикорозійного захисту систем
гарячого водопостачання

Українсько-
Білоруське
науково-технічне
співробітництво

2009-2010

Регіональна оцінка забруднення
металами, пов’язаного з
гірничовидобувною промисловістю;
ризиків та інноваційних технологій в
Україні та Грузії

Програма
Environmental
Protection Agency,
США

2007-2010

Створення нових функціональних
матеріалів на основі початкових
сегнетоелектриків при криогенних
температурах

Проект УНТЦ 2006-2009

Самоскладання наночастинок та
нанокристалів матеріалів основаних на
окисі цирконію та титанаті барію

Проект УНТЦ 2007-2010

ХТФ

Розробка наноструктурних
багатошарових керамічних
конденсаторів: Прорив у
мініатюризації пасивних електронних
компонентів

Проект NATO 2007-2010


