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1. Базалєєв М. І. Застосування електромагнітної активації при 
термографічному контролі дефектів та структурних неоднорідностей в 
феромагнітних матеріалах / М. І. Базалєєв, В. В. Брюховецький, В. Ф. 
Клепіков, В. В. Литвиненко // Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль. – 2016. - № 2. – С.  50-60.          Р/584 
Кл. слова: термографічний контроль, неруйнівний контроль, 
електромагнітна активація, термопроявлення дефектних структур, 
активна тепловізійна термографія. 
 
2. Батов Г. П. Сертификация персонала неразрушающего контроля в секторе 
«Авиация и космонавтика» в соответствии с требованиями новой версии 
стандарта  EN 4179 2014 года  / Г. П. Батов // Территория NDT. – 2016. - № 4. 
- С. 62-64.                    Р/988 
 
3. Білокур І. П. Принципи практичної підготовки персоналу з неруйнівного 
контролю / І. П. Білокур, Н. А. Медвєдєва, О. В. Радько // Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. - № 3. – С. 52-56.         Р/584 
 
4. Воронкин Е. Ф. Перспективы применения селенида цинка для цифровой 
радиографии  / Е. Ф. Воронкин, С. Р. Михайлов // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2015. - № 4. – С. 53-57.      Р/584 
Кл. слова: цифровая радиография, флэш-радиография, неразрушающий 
контроль, сцинтиллятор, сцинтилляционная многоэлементная сборка. 
 
5. Всероссийская научно-техническая конференция по неразрушающему 
контролю и технической диагностике: 60 лет инноваций для безопасного 
будущего // Территория NDT. – 2016. - № 4. - С. 22-25.         Р/988 
 
6. Глуховський В. Ю. Визначення тепловізійним методом контролю 
геометричних параметрів дефектів потенційно небезпечних важкодоступних 
об’єктів  / В. Ю. Глуховський // Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль. – 2015. - № 2. – С. 45-48.         Р/584 
Кл. слова: неруйнівний контроль, тепловізійний метод, важкодоступні 
об’єкти. 
 
7. Глуховський В. Ю.  Застосування  тепловізійного  контролю для  
моніторингу технічного стану промислових димових труб / В. Ю. 
Глуховський  // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 
2015. - № 1. – С. 55-59.          Р/584 
Кл. слова: високі димові труби, недоступні об’єкти, тепловізійний 
неруйнівний контроль, наскрізні дефекти. 
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8. Дегтярев А. А.  Состояние задачи совершенствования методологических 
основ неразрушающего контроля и технической диагностики ракетно-
космической техники / А. В. Дегтярев, А. Э. Кашанов, В. П. Малайчук // 
Авиационно-космическая техника и технология. - 2015. - N 5. - С. 27-34.  

Р/1800 
 
9. Дмитрах І. М. Експертна  система  для моніторингу технічного стану та 
оцінки ризику руйнування наземних ділянок  тривало експлуатованих 
газопроводів / І. М. Дмитрах,  А. М. Сиротюк,  О. Л. Білий, Р. А. Барна, О. Л. 
Лутицький  // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. - 
№ 4. – С.  27-33.            Р/584 
Анотація: Розроблено діючий зразок портативного переносного 
діагностично-експертного комплексу, який включає засоби неруйнівного 
контролю (ультразвуковий дефектоскоп) та комп’ютерну експертну 
систему для оцінювання ризику руйнування та прогнозування можливості 
подальшої експлуатації наземних ділянок тривало експлуатованих 
газопроводів з корозійними та тріщиноподібними дефектами. Основу 
комп’ютерної експертної програми складає спеціальна діаграма в 
координатах «критичні значення глибини тріщинподібних дефектів – форма 
дефекту», яка базується на критеріях механіки руйнування матеріалів з 
врахуванням впливу робочих агресивних середовищ. Запропонована розробка 
дозволяє безпосередньо на місці проведення діагностики зробити науково 
обґрунтовані експертні висновки про ризик руйнування та безпеку 
експлуатацію дефектного елемента трубопроводу. 
 
10. Казакевич М. Л. Современные задачи диагностирования технического 
состояния авиационной техники методом проникающих веществ / М. Л. 
Казакевич, А. И Семенец, В. Я. Дереча, В. М. Казакевич // Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. - № 3. – С. 49-51.   Р/584 
Кл. слова: контроль авиационной техники проникающими веществами, 
люминесцентный метод, нарушение герметичности, течи, диагностика, 
механические повреждения. 
 
11. Крылов Э. С. Обеспечение работоспособности и безопасности 
эксплуатации обьектов технологических комплексов угольных предприятий / 
Э. С. Крылов, В. А. Кулиш, Л. Е. Литвиненко // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2016. - № 1. – С. 53-58.                 Р/584 
Кл. слова: технологические комплексы угольных предприятий, 
работоспособность, безопасность, нормативный документ, средства 
неразрушающего контроля, акустическая эмиссия. 
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12. Лобанов Л. М. Диагностика композиционных элементов авиационных 
конструкций методом электронной ширографии  / Л. М. Лобанов, В. А. 
Знова, В. А. Пивторак, И. В. Киянец // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2016. - № 2. – С.  19-27.               Р/584 
Кл. слова: неразрушающий контроль качества, диагностика авиационных 
конструкций, композиты, ширография. 
 
13. Лобанов Л. М. Контроль коррозионных повреждений элементов и узлов 
авиационных конструкций методом электронной ширографии / Л. М. 
Лобанов, В. А. Знова, В. А. Пивторак, И. В. Киянец // Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. - № 2. – С. 5-9.    Р/584 
Кл. слова: неразрушающий контроль качества, диагностика авиационных 
конструкций, ширография, коррозия. 
 
14. Недосека А. Я. Испытания сосудов давления международной группой 
специалистов / А. Я. Недосека, С. А. Недосека, М. А. Овсиенко, М. А. 
Яременко, Я. Гереб, С. А. Кушниренко // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2016. - № 3. – С.  3-10.                 Р/584 
Аннотация: Международная группа специалистов в области 
неразрушающего контроля и технической диагностики провела испытание 
двух сосудов, работающих под давлением. Цель испытаний – оценка 
различных способов определения состояния материала сосудов и 
прогнозирование разрушающей нагрузки на начальных стадиях нагружения 
сосуда. Представлены результаты прогнозирования разрушающей нагрузки 
для сосудов с применением методики, разработанной специалистами 
Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. Показано, что 
прогноз разрушающей нагрузки по указанной методике был выполнен с 
погрешностью, не превышающей 5%. 
Кл. слова: неразрушающий контроль, техническая диагностика, 
прогнозирование разрушающей нагрузки, состояние материала сосудов. 
 
15. Недосека А. Я. Моделирование колебаний чувствительной пластинки 
применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 2.  
/ А. Я. Недосека, С. А. Недосека // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. – 2015. - № 2. – С. 10-15.      Р/584 
Кл. слова: неразрушающий контроль, системы акустической эмиссии, 
колебания тонкой пластинки, метод интегральных преобразований. 
 
16. Попович О. В. Удосконалення ультразвукового методу контролю для 
визначення виду дефектів зварних з’єднань / О. В. Попович // Методи та 
прилади контролю якості. – 2016. – № 1. – С. 10-16.    Р/1279 
Кл. слова: металоконструкції, технічна діагностика, неруйнівний контроль, 
ультразвукові фазовані решітки, дефекти, порушення цілісності. 
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17. Прохорович В. Е. Результаты разработки, опытной  отработки и 
внедрения автоматизированного неразрушающего контроля качества 
продольных, кольцевых и круговых сварных швов толщиной 7,4 и 3,2 мм 
топливных баков изделия «Ангара», получаемых сваркой трением с 
перемешиванием / В. Е. Прохорович, В. Г. Шипша, И. В. Беркутов // 
Территория NDT. – 2016. - № 4. - С. 46-49.      Р/988 
 
18. Осадчук В. О. Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних 
структур з від’ємним опором для неруйнівного теплового контролю : 
монографія / В. О. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан ; Вінницький нац. 
техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 212 с.         Р 352171 621.3 
 
19. Позняков В. Д. Диагностическое обследование поврежденного 
регенератора установки каталитического крекинга с целью определения 
необходимых ремонтно-восстановительных работ для безопасной 
эксплуатации / В. Д. Позняков, В. П. Дядин, Е. А. Давыдов // Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. - № 1. – С.  45-49.        Р/584 
Кл. слова: ремонт нефтеперерабатывающего оборудования, 
неразрушающий контроль, сквозные трещины в сварных соединениях. 
   
20. Славков В. М. Розробка цифрового фотографічного методу теплового 
контролю металів при високих температурах : автореф. дис. … канд. техн. 
наук : спец. 05.11.13 / В. М. Славков; МОН України, Нац. техн. ун-т «Харк. 
політехн. ін-т». –Х., 2015. – 20 с.          К 116588 62 
Кл. слова: неруйнівний контроль, тепловізійна техніка, тепловий метод. 
 
21. Славков В. М.  Тепловий  неруйнівний  контроль та спосіб формування 
теплових  полів на металевих  пластинах / В. М. Славков, О. П. Давиденко // 
Техническая  диагностика и  неразрушающий контроль. – 2015. - № 3. – С. 
39-45.              Р/584 
 
22. Стрілецький Ю. Й. Використання коливань струни для збудження хвиль в 
металі / Ю. Й. Стрілецький // Методи та прилади контролю якості. – 2016. - 
№ 2. – С. 79-84.          Р/1279 
Кл. слова: неруйнівний контроль, коливання струни, швидкість поширення 
хвилі, моди коливань. 
 
23. Стрілецький Ю. Й. Метод неруйнівного контролю стану стінок 
металевого  трубопроводу за зміною коефіцієнта  Пуассона  /  Стрілецький 
Ю. Й. // Методи та прилади контролю якості. – 2016. - № 1. – С. 17-21.   

Р/1279 
 
24. Троицкий В. А. Евроинтеграция и состояние стандартизации в области 
неразрушающего контроля в Украине / В. А. Троицкий // Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. - № 2. – С. 58-60.   Р/584 
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25. Троицкий В. А. Неразрушающий контроль обьектов повышенной 
опасности / В. А. Троицкий, М. Н. Карманов, И. Я. Шевченко // Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. - № 4. – С. 28-35.   Р/584 
 
26.  Троицкий В. А.  Новые  возможности  радиационного контроля качества 
сварнях  соединений / В. А. Троицкий // Автоматическая  сварка. –  2015. -   
№ 7. – С. 56-60.            Р/246 
 
27. Троицкий В. А. Перспективы развития радиационного контроля сварных 
соединений / В. А. Троицкий // Методи та прилади контролю якості. – 2015. - 
№ 1. – С. 5-13.          Р/1279 
Анотація: Показана висока дефектоскопічна ефективність флеш-
радіографії без проміжних носіїв інформації (плівок, запам’ятовуючих 
пластин), яка забезпечує низьку вартість, і можливість багато ракурсів 
спостереження в реальному часі внутрішніх дефектів зварних з’єднань, 
скорочує на порядок швидкість контролю, описана портативна апаратура 
для реалізації даної технології. 
Кл. слова: неруйнівний контроль, флеш-радіографія, цифрове зображення, 
рентгентелевізіонная система, сцинтилятор, ПЗС-матриця, плоско 
панельний електронний детектор, внутрішні дефекти зварних з’єднань. 
 
28. Троицкий В. А.  Предложения  по организации  системы неразрушающего 
контроля  и  мониторинга на ПАО «Укрзалізниця» / В. А. Троицкий // 
Техническая  диагностика и неразрушающий контроль. – 2016. - № 3. – С.  
60-61.                     Р/584 
 
29. Троицкий В. А.  Современные  системы  радиационного неразрушающего  
контроля / В. А. Троицкий,  С. Р. Михайлов,  Р. О. Пастовенский,  Д. С. Шило 
//  Техническая   диагностика и  неразрушающий  контроль. – 2015. - № 1. – 
С. 23-35.             Р/584 
 
30. Турык Е. Опыт использования европейских станадртов для аттестации 
процедур наплавки / Е. Турык, И. А. Рябцев // Автоматическая сварка. – 2015. 
- № 5/6. – С. 9-13.           Р/246 
Кл. слова: процедура наплавки, аттестация, неразрушающий контроль, 
разрушающий контроль, стандарт, контрольный образец. 
 
31. Український науково-дослідний інститут неруйнівного контролю : 
офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Український науково-дослідний 
інститут неруйнівного контролю. – К., 2017. – Режим доступу : 
http://www.ospndt.com/index.html 
 
 

http://www.ospndt.com/index.html
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32. Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики : 
офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Українське товариство 
неруйнівного контролю та технічної діагностики. – К., 2017. – Режим 
доступу: http://www.usndt.com.ua/ 
 
33. Шегедін П. А. Комп’ютеризована система контролю параметрів 
технічного стану тягово-рухомого складу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 
спец. 05.13.05 / П. А. Шегедін ; МОН України, Держ. економіко-технол. ун-т 
транспорту. – К., 2016. – 23 с.                      К 120283 004 
Кл. слова: неруйнівний контроль, технічний стан, тягово-рухомий склад, 
метрологічні характеристики. 
 
34. Шульженко Н. Г.  Измерительные средства и технология 
неразрушающего  контроля вибрационного  состояния  роторных   агрегатов / 
Н. Г. Шульженко и др. // Енергетика  та  електрифікація. - 2015. - № 4. - С. 
13-19.            Р/464* 
 
35. Шульженко М. Г. Розробка мобільного багатофункціонального 
вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки 
технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої 
експлуатації / М. Г. Шульженко та ін. // Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль. - 2016. - № 1. - С. 32-37.       Р/584 
 
36. IІ Международная научно-техническая конференция «Приборы и методы 
неразрушающего контроля качества изделий и конструкций из 
композиционных и неоднородных материалов» // Территория NDT. – 2016. - 
№ 4. - С. 26-27.                Р/988 
 
37. IІ Международная научно-техническая конференция «Приборы и методы 
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