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 На кафедрі теоретичної радіофізики кількість ставок науково-педагогічних 

працівників станом на 1 червня поточного року:  6. 25. 

 Кількість ставок наукових працівників станом на 1 червня поточного року: 

16.0. 

 Загальна кількість ставок науково-педагогічних і наукових працівників 

станом на 1 червня поточного року: 22.25 

 На кафедрі працює 3 професора, доктора фіз.-мат. наук, (Колчигін М.М., 

Батраков Д.О., Шульга С.М.), доктор фіз-мат наук, доцент Бутрим О.Ю., доктор 

технічних наук, доцент Биков В.М., доктор фіз-мат. наук, ст.н.с. Рибін О.; 6 

кандидатів фіз-мат. наук: доцент Багацька О.В., доцент Хардіков В. В., ст.н.с. 

Антюфєєва М.С., ст.н.с. Легенький М.М.; ст. н. с. Грідіна В.А., ст.н.с. Білошенко 

К., канд. техн. наук, ст.н.с. Васильченко І.І. До наукового складу кафедри 

теоретичної радіофізики входять: 4 наукові співробітники (без ступеня): Биков 

С.М., Вінніченко С., Соловйов Ю.Л.,  Демченко О. та мол. н. с. Масловський О. 

  

 На кафедрі проходять навчання 2 аспиранти очної форми навчання ( Деміна 

К. – наук. керівник доц. Хардіков, Хричов В. – наук. керівник Колчигін М.М.) та 

аспірант заочної форми навчання Осіновий Г.Г. – наук. керівник – докт. технічних 

наук Биков В.М.).   

 Планується захист дисертацій у 2019 р. мол. н. сп. Масловським О., та 

Осіновим Г.Г.  

 

 Підвищення кваліфікації викладачів кафедри виконується відповідно до 

затвердженого плану стажувань. 

 На кафедрі теоретичної радіофізики протягом останніх років до навчального 

процесу активно залучаються молоді науковці кафедри, кандидати фізико-

математичних наук, що забезпечує оптимальний баланс досвідчених та молодих 

викладачів і науковців. 

На теперішній час середній вік науково-педагогічних та наукових 

працівників становить приблизно 43 роки, середній вік докторів наук, професорів 

– 57 років, 50 % викладачів молодше 45 років. 

 

 Важливою частиною загальноосвітньої діяльності кафедри 

теоретичної радіофізики є науково-дослідна робота, яка дозволяє 

вдосконалити навчально-виховний процес на основі результатів, отриманих 
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внаслідок виконання фундаментальних і прикладних досліджень, що сприяє 

підвищенню якості підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних 

вирішувати сучасні професійні завдання.  

 Протягом 2018/2019 навчального року на кафедрі виконувалися як 

фундаментальні (2 теми) так і прикладні (5 тем) НДР та 2 господоговірні теми. 

Обсяги їх фінансування у 2018/2019 навчальному році складали: 

  

 Тема 19-14-18 (прикладна) 

 Наук. керівник- проф. Шульга С.М.  

 Обсяг фінансування 1464.064 тис. грн 

 

 Тема 22-14-16 (фундаментальна, закінчилась у грудні 2018 р.) 

 Наук.керівник: доц. Хардіков В.В.  

 Тема 22-14-19 (прикладна, почалась у січні 2019 р.) 

 Наук.керівник: доц. Хардіков В.В.  

 Фінансування за цими двома темами за учбовий 2018/2019 р. – 1071.738 

тис. грн 

  

 Тема 25-14-17 (прикладна) 

 Наук. керівник- проф. Батраков Д.О..  

 Обсяг фінансування 908.807 тис. грн 

 

 Тема 26-14-18. (прикладна) 

 Наук. керівник: проф..Колчигін М.М. 

 Обсяг фінансування 1700.000  тис. грн 

  

 Тема 29-14-17. (фундаментальна) 

 Наук. керівник- докт. фіз.-мат. наук, проф. Бутрим О.Ю. 

 Обсяг фінансування  950. 000 тис.  грн 

  

 Тема 34-14-17 – тема, яку внаслідок конкурсу отримали молоді вчені 

кафедри теоретичної радіофізики 

 Наук. керівник канд. фіз-мат. наук, ст. н. с. Легенький М.М. 

 Обсяг фінансування 590.000 тис.грн 

 

 Господоговірні теми: 

 Тема 16-17  

 Наук. керівник - проф. Колчигін М.М., 

 Обсяг фінансування –150.000грн 

 

 Тема 24-18.  

 Наук. керівник - проф. Колчигін М.М. 

 Обсяг фінансування –500.000грн 

. 
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 Співробітниками кафедри теоретичної радіофізики за 2018/2019 р. 

опубліковано 2 монографії, 47 публікацій у виданнях, що мають імпакт-фактор 

та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science та 3 статті в 

українських фахових журналах. 

 

Монографії: 

1. А.Г. Батракова, Д.О. Батраков. Георадарні та геодезичні технології в 

дорожній галузі. LAP LAMB ERT Academic Publishing. 316 p. 2018. 

2. М. Легенький. Волноводная дифракция импульсных сигналов. LAP LAMB 

ERT Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-83984-1. 190 c. 2018. 

 

 За 2018/2019 рік отримано 7 патентів України на корисну модель та 1 патент 

перебуває на розгляданні 

 

 Кафедра теоретичної радіофізикви, починаючи з 2002 року, є організатором, 

а проф. Колчигін М.М. - головою Міжнародної конференції «Надширокополосні і 

надкороткі імпульсні сигнали» (Ultrawide band and Ultrashort Impulses (UWBUSIS), 

а також віцеголовою Міжнародної конференції з теорії та техніки антен. 

 В вересні 2018 р. відбулася “The 9-th International Conference on Ultrawide 

band and Ultrashort Impulses (UWBUSIS’2018). Prof. N. Kolchigin –Chairmen. Vice 

Chairmen Prof. Sergey N. Shulga. 

2 по 6 липня 2019 р. у Львові відбулася міжнародна наукова конференція 

«Advancing Society Through Applied Physics, Electrical and Computer Engineering» 

IEEE UKRCON-2019. Завдяки підтримці Європейської мікрохвильової асоціації 

EuMA на конференції відбувся конкурс молодих вчених. Третє місце здобув 

аспірант кафедри теоретичної радіофізики Хричов Владислав, який зробив 

доповідь на тему «Cloak Modeling for Complex Shape Radar Target». 

Слід зазначити, що науковці кафедри приймають активну участь у 

Міжнародних наукових конференціях, які відбуваються як в Україні, так і поза її 

межами. 

 На кафедрі функціонує осередок наукової організації IEEE Ukraine 

Section (Kharkiv) SP/AP/C/EMC/COM Societies Joint Chapter . Ст. н. 

співробітник, канд. фіз-мат. наук М. Антюфєєва є головою Kharkiv Joint Chapter 

AP/C/EMC/SP/COM of the Ukraine  section IEEE. 

 

Велика увага на кафедрі приділяється організації наукової роботи 

студентів. Починаючи із третього курсу (а іноді з першого курсу) студенти 

мають можливість брати участь у науково-дослідній роботі. Для залучення 

студентів до науково-дослідної діяльності кафедри проводиться ряд 

комунікаційних заходів (відриті лекції, наукові семінари, та насамперед 

індивідуальна робота викладача зі студентами). У 2018/2019 р. Диплом ІІІ ступеня 

за перемогу у ХІІІ Харківському Регіональному конкурсі студентських наукових 

робіт  за напрямом “Природничі науки”отримала студентка групи РР-51 Камуз 

Ольга Олександрівна (науковий керівник – канд. фіз-мат. наук, доц. Легенький 

М.М.) 

https://ukrcon.ieee.org.ua/
https://ukrcon.ieee.org.ua/
https://www.eumwa.org/
https://www.eumwa.org/
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 З метою покращення якості та професійної підготовки майбутніх 

фахівців викладачі кафедри активно застосовують у навчальному процесі новітні 

комп’ютерні засоби пошуку  інформації, електронні версії навчально-методичних 

матеріалів, мультимедійні ілюстративні матеріали, інтерактивні електронні 

підручники, матеріали для комп’ютерного тестування.  

 З метою підготовки сучасних фахівців, які повинні володіти сучасними IT 

технологіями, на кафедрі теоретичної радіофізики розроблено програми нових 

курсів та спецкурсів, впровадження деяких з яких розпочалося ще у 2018 р., а інші 

– у поточному навчальному році.  

 Перелік нових курсів: 

 Міжфакультетський курс по вибору: “Числові методи розв’язання 

диференціальних та інтегральних рівнянь у наукових задачах” - розробник та 

викладач канд. фіз.-мат. наук, доц.. Багацька О. В. 

 Міжфакультетський курс по вибору: “Мовне програмування Пітон у 

наукових обчисленнях ” - розробник та викладач докт. фіз.-мат. наук, доц.. 

Бутрим О.Ю. 

 Міжфакультетський курс по вибору: “Створення віконних інтерфейсів для 

наукових программ на Пітоні” - розробник та викладач докт. фіз.-мат. наук, доц.  

Бутрим О.Ю. 

 Міжфакультетський курс по вибору: Технічні розрахунки, програмування та 

візуалізація в MATLAB (GNU Octave) - розробник та викладач канд. фіз.-мат. 

наук, доц. Легенький М.М. 

 Навчальна дисципліна (1 курс) “Обїєктно-орієнтоване програмування на 

Java” – участь у розробці навчального курсу приймали доц.. Мустецов Т.М. та 

викладачі кафедри теоретичної радіофізики: доц..Багацька О.В., доц. Легенький 

М.М. , доц.. Хардіков В.В. 

 Навчальна дисципліна (1 курс) “Керування проектами і бізнес аналіз в IT”. 

Участь у розробці навчального курсу приймали доц.. Берест В.П. та викладачі 

кафедри теоретичної радіофізики: доц.. Багацька О.В., доц..Легенький М.М., доц.. 

Антюфєєва М.С.,  

 

 Викладачі кафедри теоретичної радіофізики багато уваги приділяють 

навчально –методичній роботі та інформаційному забезпеченню дисциплін, що 

викладаються. Кафедрою у 2019 р. було видано “Збірник завдань з 

електродинаміки”. Автори: Легенький М. М, Багацька О. В., Колчигін М.М., 

Шульга С.М. Вид. Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна, м. 

Харків, 2019. 240 с., який було рекомендовано Вченою радою університету. 

 

 Протягом багатьох років кафедра теоретичної радіофізики плідно 

співпрацює з провідними НДІ України: Інститут радіофізики і електроніки ім.. 

О.Я Усикова НАН України, Інститут радіоастрономії НАН України. 

 З метою проведення теоретичних та експериментальних досліджень та 

впровадження розробок кафедра успішно співпрацює : 

 з ДП “ХКБ з машинобудування імені О.О. Морозова” (м. Харків), 

 з ДП “КБ “Південне”імені М.К. Янгеля” (м. Дніпро).  
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 Завідувач кафедри теоретичної радіофізики доктор фіз.-мат. наук, професор 

Колчигін М.М. є членом 2 спеціалізованих вчених рад з захисту докторських 

дисертацій (Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна та 

Харківській університет повітряних сил імені І. Кожедуба ). 

Колчигін М. М. є членом секції наукової ради МОН України за фаховим 

напрямом  ”Ядерна фізика, радіофізика та астрономія”. 

Входить до складу редакційної колегії наукового журналу Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія “Радіофізика 

та електроніка”.  

Під керівництвом М.М. Колчигіна у 2018/2019 році виконувалось 2 

бюджетних НДР та 2 господоговірні теми (номера тем та розміри фінансування 

вказані вище). 

 

За 2018/2019 р. професор Колчигін М.М. має наступні публікації та патенти: 

1. N. N. Kolchigin, M. N. Legenkiy, A. A. Maslovskiy, A. Demchenko, S. 

Vinnichenko, I. Vasilchenko, S. Rolenko, Yu. Devyatilov, V. Glebov, 

Decomposition Method for Determining the High Reflected Sections of a 

Complex Object Surface, Telecommunications and Radio Engineering, 2018, Vol. 

77, Issue 11, pp. 945-956. (Scopus) 

2. Lyubov A. Shakina, Nicolay N. Kolchigin, and Yuriy.G. Shckorbatov. Changes 

in Puffing Pattern of Drosophila Melanagaster (Diptera: Drosophilidae) Polytene 

Chromosomes after Egg Exposure to Microwave Radiation and Magnetic Field 1 

// Journal of Entomological science. Vol. 53, No. 3. pp. 295-306. (Impact factor 

0.677, Scopus, Web of science). 

3. Viktor N. Bykov, Sergey N. Bykov, Nikolay N. Kolchigin, Nikolay G. Lotoh, 

Gennady G. Osinovy, Tayana D. Berezhnaya. Methods of active Protection of 

small-Sized Ground Objects from Radiometric Millimeter Range Detection 

Systems // Proceedings of 9-th International Conference on Ultrawideband and 

Ultrashort Impulse Signals, 2018, September 4-7, Odessa, Ukraine. Pp.243-246. 

(Scopus, Web of science). 

4. Масловский А.А., Легенький М.Н., Демченко А.А., Колчигин Н.Н. 

Частичная маскировка объектов сложной формы с помощью 

радиопоглощающих материалов. // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Радіофізика та електроніка, вип.. 

27,2018. с. 24-31. 

5. В.М. Биков, О.М. Грічанюк, М.М. Колчигін, Г.Г. Осиновий, Т.Д. Бережна. 

Метивного захисту малорозмірних наземних об’єктів від пасивних 

радіометричних систем виявлення // 14  наукова конференція Харківського 

національного університету повітряних сил ім.. І. Кожедуба, 11-12.04.2018. 

с.362.  

6.  В.М. Биков, С.М. Биков, О.М. Грічанюк, В.О. Краюшкін, М.М. Колчигін, 

Г.Ю. Мірошник, Г.Г. Осіновий, О.М. Сотніков, В.В. Хардіков, Т.Д. Бережна, 

Н.С. Субач. Методи і засоби електронного захисту малорозмірних наземних 

об’єктів подвійного призначення від радіометричних систем виявлення 

міліметрового діапазону. Частина перша: Стан розробки в області систем 
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самонаведення високоточної зброї // XV  Міжнародна наукова конференція 

“Новітні технології – для захисту повітряного простору”. 10-11 квітня 2019 

р. Харківській національний університет повітряних сил (ХНУПС) імені 

Івана Кожедуба. С. 400 – 401.  

7.  В.М. Биков, С.М. Биков, О.М. Грічанюк, В.О. Краюшкін, М.М. Колчигін, 

Г.Ю. Мірошник, Г.Г. Осіновий, О.М. Сотніков, В.В. Хардіков, Т.Д. Бережна, 

Н.С. Субач. Методи і засоби електронного захисту малорозмірних наземних 

об’єктів подвійного призначення від радіометричних систем виявлення 

міліметрового діапазону. Частина друга: Методи активного і пасивного 

радіоелектронного захисту малорозмірних об’єктів // XV  Міжнародна 

наукова конференція “Новітні технології – для захисту повітряного 

простору”. 10-11 квітня 2019 р. Харківській національний університет 

повітряних сил (ХНУПС) імені Івана Кожедуба. С. 401-402. 
8.  

 

Патенти 

1. М.М. Колчигін, М.М. Легенький, О.А. Масловський, В.М. Биков, 

С.М. Биков, І.І. Васильченко, В.В. Хардіков, О.А. Демченко, 

С.О. Винниченко. Патент України на корисну модель UA 

125605, F41H 3/00. Спосіб маскування стаціонарних і рухомих об’єктів 

складної форми за допомогою радіопоглинаючих матеріалів /– № 

u201800452; заявл. 17.01.2018; опубл. 10.05.2018. – Бюл. № 9/2018. 

 Власники: автори патенту. 

2. М.М. Колчигін, М.М. Легенький, О.Ю. Бутрим, О.А. Масловський, 

І.І. Васильченко, О.А. Демченко, В.М. Биков, С.М. Биков, Г.Г. Осіновий, 

С.О. Винниченко, В.В. Хардіков. Патент України на корисну модель UA 

123925, G01S 7/52. Спосіб визначення ефективної площі розсіяння 

великогабаритних об'єктів, розташованих на підстильній поверхні  – 

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 

12.03.2018. Власники: автори патенту. 

3.  Колчигін Микола Миколайович; Легенький Максим Миколайович; 

Масловський Олександр Андрійович; Биков Віктор Миколайович; Биков 

Сергій Миколайович; Грічанюк Олександр Михайлович; Вінніченко Сергій 

Олександрович; Осіновий Геннадій Геннадійович; Хардіков Вячеслав 

Володимирович; Краюшкін Володимир Олександрович – 25.10.2018, бюл. 

№ 20.Патент на корисну модель № 129298, Спосіб вимірювання 

випромінювальної та відбивної здатності об'єктів складної форми в 

ближній зоні шляхом декомпозиції.  Власники: автори патенту. 

4. М.М. Колчигін, М.М. Легенький, О.А. Масловський, В.М. Биков, 

Н.Є. Субач, І.І. Васильченко, С.М. Биков, Г.Г. Осіновий, О.Ю. Бутрим,. – 

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів україни на винаходи 

10.12.2018. Патент України на винахід № 118237. Спосіб вимірювання 

ефективної площі розсіювання великогабаритних об’єктів в ближній 

зоні.  

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=245214
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=245214
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=245214
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=245214
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5.  В.М. Биков, С.М. Биков, М.М. Колчигін, М.Г. Лотох, Г.Г. Осіновий. 

Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на винаходи 

10.04.2019. Бюл. №7. 10.04.2019. Патент на винахід № 118995. Спосіб 

вимірювання температур радіояскравості об’єкта і фону на вході 

радіометричного приймача системи виявлення.  
 

 

Колчигін М. М. є співзасновником та головою Міжнародної конференції  

“Надширокосмугові та надкороткі імпульсні сигнали” (“Ultra wideband and Ultra 

short Impulse Signals”(UWBUSIS)), є головою Міжнародної конференції з Техніки 

и теорії антен ( Antenna Theory and Techniques (ICATT)), а також входить до 

складу програмного комітету багатьох Міжнародних наукових конференцій.  

  

Завідувач кафедри ____________________  ___________________________ 

     підпис    прізвище, ініціали 

 

 Дата 


