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Присутні: Члени вченої ради у кількості 31 чол. з 40 за списком. 
Вчена рада інституту затверджена 31 травня 1990 року 
Президією НАН України (наказ № 8). 

Слухали: Про висунення кандидатури на посаду директора ІЕЗ ім. Є.О. 
Патона НАН України. 

Академік НАН України Лобанов Л.М. ознайомив членів вченої ради та 
присутніх з інформацією, що 07 вересня 2020 року Національна академія наук 
України оголосила конкурс на заміщення посади директора Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України по 
Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства. Докладно зупинився на 
процедурі виборів директора Інституту згідно із розпорядженням Президії НАН 
України від 23.01.2017 р. № 45 «Рекомендації щодо організації та проведення 
виборів керівників наукових установ НАН України», Законом України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника 
державної наукової установи» та у порядку, передбаченому Статутом НАН 
України, основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН 
України, Статутом ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. Звернув увагу також на деякі 
особливості організації проведення цих виборів відповідно до Положення про 
організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, 
затвердженого наказом в.о. директора від 07.09.2020 № 86. 

Відповідно до Статуту НАН України та Статуту ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН 
України право висунення кандидатів на заміщення посади директора мають: 
Президія НАН України, Бюро відділення ФТПМ НАН України, члени НАН 
України, вчена рада інституту, колективи наукових відділів інституту. 

Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися 
особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та 
діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ IV). 
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Оскільки вчена рада Інституту має право висувати кандидатури на 
заміщення посади директора Інституту, академік НАН України Л.М. Лобанов 
запропонував висунути академіка НАН України Крівцуна Ігоря Віталійовича 
кандидатом для обрання на цю посаду. 

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України І.В. Крівцун, 1954 року народження, українець, 
закінчив фізичний факультет Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка; з 1976 р. працює в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН України, з 2004 р. - завідувач відділом фізики газового розряду і техніки 
плазми, з 2008 р. - заступник директора з наукової роботи. У зв'язку зі смертю 
директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України академіка Патона Б.Є. на підставі 
розпорядження Президії НАН України від 26.08.2020 № 356 та наказу ІЕЗ ім.4Є.О. 
Патона НАН України від 26 08.2020 № 79 призначений виконуючим обов'язки 
директора з 26 серпня 2020 року Він широко відомий вчений в галузі фізики 
газового розряду і теорії зварювальних процесів, який зробив видатний внесок у 
розвиток зазначених наукових напрямів. Його основні роботи присвячені 
дослідженню фізичних явищ, що відбуваються у низькотемпературній 
технологічній плазмі (зварювальні дуги, плазмові струмені, оптичний та інші види 
газового розряду), а також процесів взаємодії електродугової плазми та лазерного 
випромінювання з матеріалом, що оброблюється, в умовах дугового, плазмового, 
лазерного і гібридного зварювання, наплавлювання та нанесення покриттів. 

І.В. Крівцуном розвинуто теорію електромагнітних властивостей 
неоднорідних плазмових і плазмоподібних систем різної геометрії. В його роботах, 
опублікованих в 1977-1989 рр., запропоновано оригінальний підхід та розроблено 
методику розрахунку спектрів спонтанного випромінювання дугової плазми, 
коефіцієнтів поглинання і відбиття лазерного випромінювання металом при 
лазерному зварюванні та обробці поверхні. Ним розвинуті ефективні методи 
розрахунку складу, теплофізичних властивостей, коефіцієнтів переносу і оптичних 
характеристик термічної плазми зварювальних дуг з урахуванням її 
багатокомпонентності, обумовленої використанням захисних газових сумішей, 
випаровуванням матеріалів електродів і флюсів. 

Широке визнання як в Україні , так і за кордоном отримали наукові 
праці І.В. Крівцуна, присвячені гібридним лазерно-дуговим процесам зварювання 
та обробки металів. В його піонерських роботах з теоретичного дослідження і 
математичного моделювання гібридних процесів показано, що при взаємодії 
сфокусованого пучка випромінювання СОг-лазера з плазмою стовпа електричної 
дуги можливе виникнення особливого виду газового розряду, а саме: 
комбінованого лазерно-дугового розряду. Науково обгрунтовано, що такий розряд 
як джерело тепла, що має принципово нові можливості керування концентрацією 
теплової та електромагнітної енергії, може бути покладений в основу створення 
нового класу плазмових пристроїв: інтегрованих лазерно-дугових плазмотронів для 
реалізації гібридних процесів; розроблено базові принципи конструювання і 
методи розрахунку лазерно-дугових плазмотронів різного технологічного 
призначення. 
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І.В. Крівцуном закладені основи нового наукового напрямку: гібридних 
лазерно-плазмових процесів зварювання та обробки матеріалів. Розвинуто теорію 
взаємодії сфокусованого лазерного випромінювання і дугової плазми з 
конденсованими середовищами, яка дозволила з єдиних позицій описати процеси 
дугового (плазмового), лазерного і комбінованого лазерно-плазмового впливу на 
компактні та дисперсні матеріали. Отримані вирази для розрахунку теплового 
потоку, який вводиться до металу, що зварюється, кожною зі складових 
комбінованого джерела тепла; встановлені основні механізми взаємовпливу 
лазерної та дугової дії на поверхню розплаву при гібридному лазерно-плазмовому 
зварюванні та наплавлюванні. Вперше виявлені особливості лазерного та 
комбінованого лазерно-плазмового нагрівання частинок дрібнодисперсних 
металічних і керамічних матеріалів, обумовлені інтерференцією електромагнітних 
полів, які збуджуються в таких частинках лазерним випромінюванням, а також 
оптичною неоднорідністю частинок, що виникає в процесі їх нагрівання. 

Під керівництвом І.В. Крівцуна розроблені такі новітні гібридні процеси, 
як лазерно-мікроплазмове зварювання металів малих товщин, лазерно-плазмове 
порошкове наплавлювання та напилювання керамічних матеріалів, лазерно-
плазмове нанесення алмазних і алмазоподібних покриттів. Для практичної 
реалізації вказаних технологічних процесів створено цілу низку інтегрованих 
лазерно-дугових плазмотронів, які не мають аналогів у світовій практиці. 

В останні роки отримала подальший розвиток теорія процесів енерго-, 
масо- і електропереносу в багатокомпонентній газорозрядній плазмі, яка контактує 
з поверхнею металу (анода), що випаровується, при дуговому, лазерному, а також 
гібридному зварюванні та обробці поверхні. Запропоновано систему кінетичних 
рівнянь з модельними інтегралами зіткнень, які описують як пружні, так і непружні 
зіткнення частинок в багатокомпонентній плазмі; розроблено методику чисельного 
розв'язання модельних кінетичних рівнянь для плазмових систем різної геометрії. 
На основі кінетичного підходу створено математичну модель процесів 
поверхневого випаровування металів та сплавів у дугову плазму, а також процесів 
об'ємної конденсації іонізованої металічної пари в умовах дугового, лазерного та 
гібридного зварювання. 

І.В. Крівцун має 280 публікацій, в тому числі 17 патентів та 4 монографії, з 
яких дві англійською мовою. У 2011 р. отримав Державну премію України в галузі 
науки і техніки за створення універсальних транспортних суден та засобів 
океанотехніки. 

На протязі багатьох років І.В. Крівцун був відповідальним виконавцем та 
науковим керівником науково-дослідних тем відомчого замовлення НАН України, 
пошукових тем ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, розділів цільових наукових 
програм, спільних українсько-німецьких та українсько-китайських проектів. 

Поряд із плідною науковою діяльністю, І.В. Крівцун веде значну 
педагогічну і науково-організаційну роботу. У 2009 р. він став професором кафедри 
лазерної техніки та фізично-технічних технологій Національного технічного 
університету України «КПІ» МОН України, а у 2010 р. завідувачем цієї кафедри. З 2011 
р. по теперішній час працює в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» МОН України з 
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погодинною оплатою. Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових 
установах - 44 роки та вищих навчальних закладах - 11 років. 

Підготував одного кандидата і двох докторів наук. Постійно керує 
підготовкою аспірантів та докторантів. 

Він є постійним членом спеціалізованих вчених рад із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій при ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України Д 
26.182.01 (зараз заступник голови цієї спецради) та НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 
МОН України Д 26.002.15. Приймає участь в рецензуванні наукових статей та 
входить до складу редакційної колегії журналів «Автоматичне зварювання», 
«Сучасна електрометалургія» і Вісник НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» (серія 
Машинобудування). 

І.В. Крівцун - дійсний член Американського зварювального товариства 
(А\У8), член Інформаційного товариства по матеріалам (А8М Іпіегпаїіопаї); активно 
співпрацює з різними науково-технічними організаціями Німеччини, Китаю та 
інших країн, регулярно виступає з науковими доповідями на престижних 
національних і міжнародних конференціях, бере участь в реалізації кількох 
міжнародних наукових проектів. 

З підтримкою висунення кандидатури І.В. Крівцуна на посаду директора 
інституту виступили Позняков В.Д., Шаповалов В.О., Ахонін С.В., Ющенко К.А., 
Максимов С.Ю., Медовар Л.Б., Головко В.В., Шваб С.Л., Юрженко М.В., 
Шаповалов Є.В., які докладно та всесторонньо охарактеризували діяльність І.В, 
Крівцуна та підкреслили основні напрямки розвитку Інституту в подальшому. Це 
структурна перебудова, збереження кадрового потенціалу, омолодження складу, 
уточнення наукових пріоритетів тощо. 

1. На підставі результатів відкритого голосування ("за" - 30, "проти" -
немає, член вченої ради І.В. Крівцун участі у голосуванні не брав) висунути 
кандидатуру академіка НАН України, доктора технічних наук, професора 
Крівцуна Ігоря Віталійовича для обрання його на посаду директора Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України на п'ятирічний термін. 

Вирішили: 

( Ж з ^ ^.1. Кучук-Яценко 

І.М. Клочков 


