
I 

ПРОГРАМА 

конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем»,  
присвяченої 70-річчю від дня заснування ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

(25–27 травня 2016 р.) 

 
25 травня 

 

Пленарне засідання (актовий зал) 

Співголови — В.Г. БАР'ЯХТАР, В.Т. ЧЕРЕПІН 

8.45 О.М. ІВАСИШИН. Вступне слово 

9.00 В.Г. ГАВРИЛЮК. Углерод, азот и водород в твёрдых растворах на основе железа: подобие и различия в их влиянии на структуру и свойства 

9.30 Т.О. ПРІХНА. Пиннинг в диборид-магниевых тонких плёнках и массивных образцах с высокими значениями плотности критического тока jC 

10.00 А.М. ГУСАК. Flux-induced transformations in sharply inhomogeneous systems 

10.30 В.Ф. ЛОСЬ. Kinetics of electrons in layered nanostructures 

 

Чай–кава (20 хв.) 

 

Співголови — В.М. ЛОКТЄВ, В.Б. МОЛОДКІН 

11.20 J. DUBOWIK. Magnetization damping due to spin pumping in Finemet Films Capped by Platinum 

11.50 Ю.М. КОВАЛЬ. Создание инварных свойств в сплавах с высокой электро- и теплопроводностью 

12.20 Ю.В. МІЛЬМАН. Новые способы определения механических свойств материалов методом индентирования 

12.50 Е.В. ГОРБАР. Діраківські та вейлівські напівметали 

 

13.20–14.20 Обідня перерва 

 

 

Секційні засідання 

СЕКЦІЯ 1А 

Структура, фазові перетворення, міцність  

(актовий зал) 

Співголови:  

Ю.М. КОВАЛЬ, Ю.І. ГОРОБЕЦЬ 

СЕКЦІЯ 1Б 

Структура, фазові перетворення, міцність  

(зал засідань вченої ради) 

Співголови:  

Ю.В. МІЛЬМАН, С.О. КОТРЕЧКО 

СЕКЦІЯ 2 

Теорія, електронна структура, нанофізика  

(конференц-зал ДонФТІ, ауд. 808) 

Співголови:  

Е.В. ГОРБАР, В.А. ТАТАРЕНКО 

14.20 Н.І. ГЛАВАЦЬКА. Ферромагнитные мар-

тенситы сплавов Гейслера с гигантской магнито-

14.20 П.І. СТОЄВ. Анизотропия механических 

свойств оболочек твэлов из сплава Zr1%Nb 

14.20 В.С. МИХАЛЕНКОВ. Розвиток позит-

ронної спектроскопії в Інституті металофізики 



II 

пластичностью. Вклад учёных ИМФ в создание и 

исследование нового класса функциональных 

материалов 

14.40 В.Ю. ДАНІЛЬЧЕНКО. Формування нано-

кристалічної структури залізонікелевих сплавів 

циклічними мартенситними перетвореннями 

15.00 О.О. ПАРХОМЕНКО. О волновой приро-

де зарождения мартенсита и вакансий в железе 

15.20 О.М. ІВАНОВА. Мартенситне перетво-

рення та механічна поведінка сплавів на основі 

Ti3Sn 

14.40 А.Ю. БОРИСЕНКО. Генезис зёренной 

структуры в литых металлах и сплавах 

15.00 М.І. ДАНИЛЕНКО. Влияние деформации 

на сплавообразование в двухкомпонентных по-

рошковых материалах 

15.20 І.В. СТАРЧЕНКО. Специальные не-РСУ 

границы зёрен в вольфраме 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України 

14.40 Ю.В. КУДРЯВЦЕВ. Mixed structural FCC 

and BCC order in near stoichiometric Fe2MnGa 

alloys 

15.00 І.П. ЖУРАВЛЬОВА. Особенности элек-

тронной структуры и магнитных свойств со-

единений RT4Al8 (R =Sc, Y, La, Lu; T=Fe, Mn, 

Cr). Эффекты гидростатического давления 

15.20 В.М. КРИВОРУЧКО. Unconventional su-

perconductivity of MgB2/(La,Sr)MnO3, 

MgB2/(La,Ca)MnO3 nanocomposites: latent spin-

triplet superconductivity of doped manganites 

 

Чай–кава (20 хв.) 

 

16.00 Ю.Я. МЕШКОВ К вопросу о природе тет-

рагональности мартенсита в углеродистых ста-

лях 

16.20 М.А. ТИХОНОВСЬКИЙ. Микроструктура 

и механические свойства высокоэнтропийного 

сплава CoCrFeMnNi, упрочнённого оксидными 

наночастицами 

16.40 В.М. НАДУТОВ. New in study of properties 

of high-entropy alloys AlхFeNiCoCuCr 

17.00 О.Б. МЕЛЬНИК. Прогнозування термоди-

намічної стабільності високоентропійних жаро-

міцних сплавів 

17.20 Г.С. ФІРСТОВ. Высокоэнтропийные ма-

териалы с эффектом памяти формы. Проблемы 

и перспективы 

16.00 М.О. ЄФІМОВ. Алюминиевые сплавы, 

упрочнённые наноквазикристаллическими ча-

стицами для работы при температурах до 300C 

16.20 О.С. ПРОХОДА. Математические модели 

кристаллических множеств и процессов кристал-

лизации металлических наночастиц 

16.40 О.В. ЗАЦАРНА. Мікроскопічна модель 

крихкого руйнування деформованих металів 

17.00 В.В. ТИХОНОВИЧ. Влияние активных 

химических элементов рабочей среды на элек-

тронную структуру и механизм деформации по-

верхностных ультрадисперсных и наноструктур-

ных слоёв трения сталей 

17.20 В.В. ЛИДИЧ. Закономерности влияния 

формы и ориентации на размерный эффект при 

деформации нанокристаллов ОЦК-металлов 

16.00 І.М. ДУБРОВСЬКИЙ. Неоднородная 

плотность электронного газа металла в магнит-

ном поле и создаваемое им электрическое поле 

16.20 Ю.В. СКРИПНИК. Impure graphene: is 

Anderson localization of massless charge carriers 

possible? 

16.40 Т.М. РАДЧЕНКО. Electronic properties of 

doped graphene under stretching deformation 

17.00 Е.Є. ЗУБОВ. Сильные электронные кор-

реляции и холстейновские поляроны в нор-

мальной фазе допированных купратов 

17.20 М.М. НИЩЕНКО. Развитие работ по 

эмиссионному преобразованию тепловой и сол-

нечной энергии в электрическую 

 

 

9.00–18.00 Стендові доповіді 

 

 



III 

26 травня 

 

Секційні засідання 

СЕКЦІЯ 2А 

Теорія, електронна структура, нанофізика  

(актовий зал) 

Співголови:  

Т.О. ПРІХНА, І.М. КАРНАУХОВ 

СЕКЦІЯ 2Б 

Теорія, електронна структура, нанофізика  

(зал засідань вченої ради) 

Співголови:  

В.М. АНТОНОВ, О.Д. РУДЬ 

СЕКЦІЯ 1 

Структура, фазові перетворення, міцність  

(конференц-зал ДонФТІ, ауд. 808) 

Співголови:  

Ю.Я. МЄШКОВ, Г.І. ПРОКОПЕНКО 

9.00 Д.О. ХАРЧЕНКО. Evolution of defect struc-

ture in cascades in -Zr during irradiation 

9.20 С.П. ЧЕНАКІН. Размерный эффект в окис-

лении и каталитической активности наночастиц 

кобальта 

9.40 В.І. КАРАСЬ. Influence of alternating mag-

netic field on physical and mechanical properties of 

crystals 

10.00 Л.В. ОДНОДВОРЕЦЬ. Процеси упорядку-

вання в плівкових сплавах на основі феромагні-

тних і благородних металів 

10.20 З.В.СТАСЮК–Р.І. БІГУН. Електронні 

явища перенесення заряду в нанорозмірних ме-

талевих двокомпонентних плівкових системах 

9.00 Є.В. ПИЛИПЧУК. Розробка біоміметичного 

методу створення покриття гідроксиапатиту на 

поверхні титану і титанвмісних сплавів 

9.20 В.В. ТРАЧЕВСЬКИЙ. Кластери та матрич-

но-ізольовані надструктури в металідних систе-

мах 

9.40 В.А. БРУСЕНЦОВ. Электронная и колеба-

тельная структура комплексов фуллеренов С60 с 

металлами и сквараиновыми красителями 

10.00 О.М. ВЕЛИКОДНИЙ. Особенности элек-

тронного спектра и механические свойства спла-

вов Mo–Re 

10.20 В.О. ХАРЧЕНКО. Ab-initio calculation for 

structural, electronic and energetic properties of pure 

zirconium with vacancies 

9.00 П.П. ПАЛЬ-ВАЛЬ. Низкотемпературные 

акустические аномалии в наноструктурных ме-

таллах и металлических нанокомпозитах 

9.20 Б.М. МОРДЮК. Наноструктуризація пове-

рхневих шарів металевих матеріалів ультразву-

ковим ударним обробленням: механізми та під-

вищення властивостей 

9.40 О.І. ЗАПОРОЖЕЦЬ. Методология ультра-

звуковых исследований и неразрушающего кон-

троля упруго неоднородных материалов 

10.00 С.Н. ДУБ. Экспериментальная оценка 

теоретическая прочность на сдвиг монокри-

сталлов металлов, полученная методом наноин-

дентирования 

10.20 І.В. ГОНЧАРОВА. Теоретическая пла-

стичность и пластичность при 0 К — важные 

характеристики материалов 

 

Чай–кава (20 хв.) 

 

11.00 М.О. БІЛОГОЛОВСЬКИЙ. Мемристор-

ные эффекты в твердотельных гетероструктурах 

11.20 О.Л. КАСАТКІН. Высокочастотная элек-

тродинамика наноструктурированных плёнок 

высокотемпературных сверхпроводников 

11.40 О.І. ВОЙТЕНКО. Виявлення комбінова-

ного характеру щілиноутворення в надпровід-

никах шляхом вимірювання стаціонарного джо-

11.00 І.В. ЧЕШКО. Формування наноструктур 

спін-клапанного типу на основі плівок Со і Сu 

11.20 І.В. КОРОТАШ. Вплив спін-поляризованої 

струмової інжекції на транспортні властивості 

надпровідних мікромістків 

11.40 Д.О. КУКУСТА. Magnetic properties of 

doped Ce2Co17 alloys 

12.00 М.Є. КОРНІЄНКО. Дискретные этапы фа-

11.00 П.Ю. ВОЛОСЕВИЧ. Розгалужені процеси 

пластичних і крихких релаксацій в металах і 

сплавах в термінах параболічних залежностей їх 

реалізації від швидкостей змін напружень у ве-

ршинах концентраторів (Узагальнена модель) 

11.20 К.М. БОРИСОВСЬКА. Метод дислокаци-

онной динамики и его применение в задачах 

физики прочности 



IV 

зефсонівського струму 

12.00 Е.М. РУДЕНКО. Зарядовый транспорт в 

гетероструктурах ферромагнетик–

сверхпроводник 

12.20 В.Є. ШАТЕРНИК. Туннелирование через 

локализованные в барьере состояния в сверх-

проводниковых гетероструктурах 

12.40 С.А. МУЛЕНКО. Laser synthesis of nano-

metric structures based on transitional metals ox-

ides for thermo-photo sensors and thermoconverters 

зового превращения наноалмазов в онионы при 

отжиге в области 900–2000C 

12.20 С.М. СІЧКАР. Теория упругих и пластиче-

ских свойств в эвтектических системах 

LaB6−MeB2 (Me = Hf, Sc, Zr, Ti) 

12.40 С.С. ЛУГОВСЬКИЙ. Радиусы атомных 

кластеров в жидкости как системе с динамиче-

ским локальным порядком 

11.40 С.О. КОТРЕЧКО. Міцність нанорозмір-

них кристалів вольфраму в умовах гідростатич-

ного розтягу 

12.00 Ю.М. ПЛОТНИКОВА. Мікроструктурні 

параметри нанокристалічного титану, отрима-

ного за допомогою кріомеханічної фрагментації 

зерна. Рентгенівські дані 

12.20 Т.С. ЧЕРЕПОВА. Дослідження властивос-

тей порошкових сплавів на основі кобальту з 

карбідним зміцненням 

12.40 О.І. ДЕХТЯР. Повышение усталостной 

прочности и долговечности титановых сплавов, 

изготовленных методом порошковой металлур-

гии 

 

13.00–14.00 Обідня перерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00–18.00 Стендові доповіді 

 

 

 

 

 

 



V 

27 травня 

 

Секційні засідання 

СЕКЦІЯ 1А 

Структура, фазові перетворення, міцність  

(актовий зал) 

Співголови:  

М.О. ВАСИЛЬЄВ, В.Г. ГАВРИЛЮК 

СЕКЦІЯ 1Б 

Структура, фазові перетворення, міцність  

(зал засідань вченої ради) 

Співголови:  

В.М. УВАРОВ, В.Ф. МАЗАНКО 

СЕКЦІЯ 2 

Теорія, електронна структура, нанофізика  

(конференц-зал ДонФТІ, ауд. 808) 

Співголови:  

В.Л. КАРБІВСЬКИЙ, П.П. ГОРБИК 

9.00 В.А. МОСКАЛЕНКО. Fundamentals of tita-

nium nanocrystalline structure creation by cryome-

chanical grain fragmentation 

9.20 В.Є. ПАНАРІН. Розробка евтектичних 

сплавів на основі заліза з тугоплавкими борида-

ми 

9.40 К.В. КОВТУН. Механические свойства 

объёмного металлического стекла 

Zr41,25Ti13,75Ni10Cu12,5Be 22,5 при повышенной 

температуре 

10.00 В.К. НОСЕНКО. Нанокристалізація в маг-

нітно-м’яких аморфних сплавах системи Fe–Cu–

Si–B–Р з високою індукцією насичення та низь-

кими втратами на перемагнічування 

10.20 Г.П. БРЕХАРЯ. Оптимизация параметров 

процессов H–D–D–R для целенаправленного 

управления свойствами постоянных магнитов с 

высокой магнитной энергией 

9.00 С.М. ТЕУС. Зернограничная диффузия эле-

ментов внедрения и замещения в железе 

9.20 Г.С. МОГИЛЬНИЙ. Пластическая деформа-

ция материала как следствие неоднородного рас-

пределения водорода, и её роль в водородном 

охрупчивании FeCrNi сталей 

9.40 Т.В. ПОПОВА. Структура и свойства низ-

колегированных конструкционных сталей после 

комбинированного воздействия ультразвуковой 

ударной обработки, электроискрового легирова-

ния и лазерного облучения 

10.00 І.А. ВЛАДИМИРСЬКИЙ. Низькотемпера-

турне дифузійне фазоутворення в плівкових 

композиціях Pt/Fe і Pt/Au/Fe 

10.20 О.О. ПОГОРЄЛОВ. Транспортні процеси в 

імпульсно деформованих металах 

9.00 Д.О. КОВАЛЬОВА. Молекулярна взаємо-

дія кон’югату цефтріаксону з металевими нано-

частинками з біологічними об'єктами 

9.20 М.В. МАНІЛО. Overcharging of magnetite 

nanoparticles in electrolyte solutions 

9.40 Ю.М. МАКОГОН. Закономерности форми-

рования фазового состава и структуры нанораз-

мерных термоэлектрических плёнок Co–Sb 

10.00 А.О. ЛЕГЕНЬКА. Электронная структура 

и магнитные свойства соединений FeSe и FeTe 

10.20 Л.В. БЕКЕНЬОВ. Рентгеновский магнит-

ный циркулярный дихроизм в разбавленных 

магнитных полупроводниках Zn1−xCuxO 

 

Чай–кава (20 хв.) 

 

11.00 О.Е. ЗАСИМЧУК. Універсальний меха-

нізм пластичної течії металів і металічних сис-

тем 

11.20 Ю.М. ПОДРЕЗОВ. Діаграма навантажен-

ня як віддзеркалення структурних перебудов 

при деформації 

11.40 В.М. ШИВАНЮК. Электронная концеп-

11.00 С.В. КОРНІЄНКО. Влияние электромигра-

ции на кинетику реакционной диффузии в си-

стеме медь–олово 

11.20 Б.В. БОРЦ. Наноразмерные структуры, 

образующиеся при высокотемпературном твер-

дофазном соединении разнородных металличе-

ских материалов 

11.00 Б.К. ОСТАФІЙЧУК. Синтез і електричні 

властивості нанодисперсної магній-заміщеного 

літієвого фериту 

11.20 В.В. ЛІЗУНОВ. Фазова природа явища 

підсилення прояву дефектів кристалів у картині 

багатократного розсіяння 

11.40 О.Д. РУДЬ. Синтез и структура локально-



VI 

ция водородной хрупкости аустенитных сталей 

12.00 І.О. СКИБА. Вплив механічних властиво-

стей матеріалу ендопротезу на екранування на-

пружень при металоостіоінтеґрації 

12.20 В.М. ГРИЩЕНКО. Використання порого-

вого напруження в локальному підході до крих-

кого руйнування 

12.40 В.А. МИХАЙЛОВСЬКИЙ. Ультразвукові 

дослідження акустичних та пружних властивос-

тей складових стінки корпусу реактора ВВЕР-

1000 

11.40 В.К. ЖУКОВСЬКИЙ Старение дюралевых 

сплавов по правилам «Жизни» 
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