
ПЛАН
виконання заходів

Центру "Фізика нанопроцесів та гірських порід" НДЧ
у 2012 році

№
п\п Назва заходу

Відповідність
заходу програмі 
розвитку НГУ до 

2020 р.

Термін
виконан

ня

Відповідальна 
особа

1 Розробити фізико-математичну модель, що 
об'єднує механізми руйнування структури 
вугілля  (утворення  рухомих  радикалів, 
стабільних  молекул  газу)  як  під  час 
механічних впливів, так і у разі протікання 
електричного струму.

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 
Програми)

Січень-
грудень 

Соболєв В.В.

2 Представити  до  захисту  дисертаційну 
роботу  на  здобуття  наукового  ступеня 
кандидата  технічних  наук  м.н.с. 
Філіпповим А.О. "Обґрунтування впливу 
електричного  поля  на  механізм 
формування викидонебезпечного стану у 
вугільних пластах"

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 
Програми)

вересен
ь 

Соболєв В.В.
Філіппов А.О.

3 Провести організаційні  заходи (разом із 
білоруськими та ізраїльськими колегами) 
у  створенні  виробництва  нового 
композиційного  інструментального 
матеріалу  для  виготовлення  різців  з 
метою  заміни  твердого  сплаву,  що 
використовують  на  гірничих  комбайнах 
при добуванні калійної солі

Відповідає 
завданням  у 
сфері 
інноваційної 
діяльності (п.3.3. 
Програми)

Січень-
грудень 

Соболєв В.В.

2 Розробити теоретичну модель структурно-
фазових  змінювань  у  вугіллі  та 
рекомендації  щодо  вимірювання 
електричних  характеристик  вугілля  в 
шахтних  умовах  на  основі  аналізу 
сучасних  технічних  рішень,  елементної 
бази  приладобудування  та  отриманих 
результатів.

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 
Програми)

Січень-
грудень 

Соболєв В.В.,
Поля шов О.С.

3. Запропонувати  наукову  гіпотезу  щодо 
механізму  формування  особливостей 
наноструктурної будови кам'яного вугілля

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 
Програми)

Січень-
грудень 

Соболєв В.В.

4. Надати  теоретичну  інтерпретацію 
магнітному  сценарію  перетворень  у 
наноструктурі  вугілля  з  використанням 
ефекта Зеємана та фактору Ланде

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 

Соболєв В.В.
Чернай А.В.
Войтенко А.О.



Програми)
4 Публікації наукових статей:

закордоном………..5
в Україні...................8

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 
Програми)

Січень-
грудень

Соболєв В.В.,
Поляшов А.С.
Чернай А.В.

5 Прийняти участь (разом із білоруськими, 
російськими)  у  створенні  виробництва 
нового  композиційного 
інструментального  матеріалу  для 
виготовлення  різців  з  метою  заміни 
твердого сплаву,  що використовують на 
гірничих  комбайнах  при  добуванні 
калійної солі

Відповідає 
завданням  у 
сфері 
інноваційної 
діяльності (п.3.3. 
Програми)

Січень-
грудень

Соболєв В.В.

6 Використання  обладнання  для  фізичних 
досліджень (ЯМР)

Відповідає 
завданням  у 
сфері  наукової 
діяльності (п.3.2. 
Програми)

Січень-
грудень Соболєв В.В.

Ульянова К.В.

Науковий керівник, проф.                                              В.В.Соболєв


