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№ Назва (мовою оригіналу) Харак
тер

праці

Вихідні дані Рік Обсяг
сторіно

к

Співавтори
праці

1. Методика чисельного
дослідження зв’язаної
термомеханічної поведінки
сталевого диску при
короткочасному тепловому
навантаженні

тези Матеріали ХІ
міжнародної наукової
конференції ім.
акад.М.Кравчука, 18-
20 травня 2006 року,
НТУУ КПІ, Київ-
2006. – С.101

2006 1 Жук Я.О.,
Сенченков
І.К., Січко
В.М.

2. Структурные превращения в
цилиндре из стали, инициируемые
импульсным термическим
воздействием

тези Материалы IV
международной
конференции
«Актуальные
проблемы механики
деформируемого
твердого тела»,
Донецк-Мелекино,
12-14 июня 2006 г.,
Донецк: «Юго-
Восток», 2006. – 214-
216.

2006 3 Жук Я.О.,
Червинко
О.П.

3. Вплив структурних перетворень
на НДС сталевого циліндру при
імпульсному тепловому
опрорміненні

тези Математичні
проблеми механіки
неоднорідних
структур: в 2-х т. -
Львів, 2006. – Т.2. – С.
181-183.

2006 4 Жук Я.О.,
Червінко
О.П.

4. Структурні перетворення в
сталевому циліндрі, які виникають
в області дії теплового імпульсу

тези Тези доповідей XI
Міжнародної науково-
методичної
конф.«Сучасні
проблеми
природничих наук та
підготовка фахівців»,
20-22 вересня 2007р.,
Миколаїв. – С. 28.

2007 1 Жук Я.О.,
Червінко
О.П.

5. Вплив аустенітно-мартенситного
перетворення на залишковий
напружено-деформований стан
сталевого диску, опроміненого
тепловим імпульсом

тези Тараповские чтения:
Сборник материалов
международной
научной школы-
конференции.–
Харьков: ХНУ, 2008.
– С. 88-91

2008 4 Жук Я.О.,
Сенченков
І.К.

6. Чисельне дослідження впливу
аустенітно–мартенситного
перетворення на залишковий НДС
сталевого диску, опроміненого
тепловим імпульсом

тези Праці XII
міжнародної наукової
конференції ім.
Академіка
М.Кравчука, 15-17
травня, 2008 р., Київ:
Матеріали

2008 1 Жук Я.О.,
Сенченков
І.К.



конференції. – К.,
2008. – С. 148.

7. Уточнена модель структурних
перетворень в зразках з
мартенситної сталі при
імпульсному тепловому
опроміненні

тези Праці міжнародної
конференції
«Dynamical System
Modeling and Stability
Investigation», Theses
of Conference reports,
Kyiv-2009, May 25-29,
2009. – С. 188.

2009 1 Жук Я.О.,
Сенченков
І.К.

8. Модифікація моделі непружної
поведінки з внутрішніми
параметрами стану для описання
структурних перетворень в
сталевих зразках

тези Тези доповідей XІI
Всеукраїнської
науково-методичної
конф.«Сучасні
проблеми
природничих наук та
підготовка фахівців у
цій галузі», 17-19
вересня 2009р.,
Миколаїв. – С.10.

2009 1 Жук Я.О.,
Сенченков
І.К.

9. Особливості напружено-
деформованого стану сталевого
диска, зумовлені
мікроструктурними
перетвореннями при локальному
опроміненні

тези Математичні
проблеми механіки
неоднорідних
структур: Львів, 2010.
–  С. 269-271.

2010 3 Жук Я.О.

10. аналіз термомеханічних процесів
у локально опроміненому
сталевому диску з врахуванням
мікроструктурних перетворень

тези Тараповские чтения:
Сборник материалов
международной
научной школы-
конференции
«Соврменные
проблемы математики
и ее приложения в
естественных науках
и информационных
технологиях»–
Харьков: ХНУ, 2011.
– С.28-29

2011 2 Жук Я.О.

11. Вплив мікроструктурних
перетворень на залишковий НДС
сталевого диску при імпульсному
тепловому опроміненні

тези Праці XV
міжнародної
конференції
«Dynamical System
Modeling and Stability
Investigation», Theses
of Conference reports,
Kyiv-2011, May 25-27,
2011. – С.249 .

2011 1 Жук Я.О.

12. Динамічні ефекти, зумовлені
мікроструктурними
перетвореннями, при тепловому
опроміненні

тези Тези доповідей XIII
Всеукраїнської
науково-методичної
конф.«Сучасні

2011 3



проблеми фізико-
математичних наук та
підготовка фахівців у
цій галузі», 15-17
вересня 2011р.,
Миколаїв. – С. 37-39.

13. Структурные превращения в
цилиндре из стали, инициируемые
импульсным термическим
воздействием

стаття Теор. и прикл.
механика. – 2006. –
Вып. 42. – С. 73-78.

2006 5 Жук Я.О.,
Червинко
О.П.

14. Уточнена модель структурних
перетворень в тонкому сталевому
циліндрі при тепловому
опроміненні торця

стаття Доповіді НАН
України. – 2007. – №
4. – С. 53–58.

2007 6 Жук Я.О.,
Червинко
О.П.

15. Особенности генерации упругих
волн при тепловом облучении
стального образца и учете
аустенитно-мартенситного
преобразования

стаття Теор. и прикл.
механика. – 2009. –
Вып. 46. – С. 98-103.

2009 6 Жук
Я.А.,Сенченк
ов И.К.
Червинко
О.П

16. Вплив мікрострукткрних
перетворень на напружено-
деформований стан локально
опроміненого сталевого диска

стаття Математичні методи
та фізико-механічні
поля. 2011.–54, №1.–
С. 101–115.

2011 5 Жук Я.О.,
Сенченков
І.К.

17. Елементарна математика.
Тригонометрія.

Навча
льно-
метод
ичний
посібн
ик.

Миколаїв: МДУ, 2006.
– 87с

2006 87 Будак
В.Д.,Николає
нко С.В.

18. Розвиток творчих здібностей учнів
Миколаївщини за допомогою
математичних олімпіад

тези Тези доповідей
Всеукраїнський
науково-практичний
конференції
«Модернізація
шкільної природничо-
математичної освіти
як стратегія її
розвитку у XXI
столітті», 25–27
квітня 2012 р.,
Миколаїв. – С. 15

2012 1 Баран О.І.,
Веліховська
А.Б.

19. Анализ особенностей волн
напряжения, генерируемых
тепловым импульсом в центре
диска и обусловленных
микроструктурными
превращениями

стаття Теоретическая и
прикладная механика.
2012. Вып. 4 (50). – С.
106–112

2012 7 Жук Я.А.

20. Акустоэлектрические волны в
неоднородных по толщине
пьезокерамических цилиндрах

тези Тези доповідей
міжнародної наукової
конференції
«Математичні
проблеми технічної
механіки – 2013», 15–
18 квітня 2013 р.,

2013 1 Григоренко
А.Я., Лоза
И.А.



Дніпродзержинськ. –
С. 39

21. Врахуванням мікроструктурних
перетворень в матеріалі при
імпульсному тепловому
опроміненні півпростору

тези Тези доповідей XIV
Всеукраїнської
науково-методичної
конф.«Сучасні
проблеми фізико-
математичних наук та
підготовка фахівців у
цій галузі», 12-14
вересня 2013р.,
Миколаїв. – С. 20-22.

2013 3 Жук Я.О.

22. Термічне імпульсне навантаження
півпростору з врахуванням
мікроструктурних перетворень в
матеріалі

тези Тезисы докладов
Международной
научной школы-
конференции
"Тараповские чтения
– 2013", Харьков, 29
сентября – 4 октября
2013. С. 30 – 31

2013 2 Жук Я.О.

23. З досвіду підготовки вчителів
природничо-математичних
дисциплін в Миколаївському
національному університеті ім.
В.О.Сухомлинського

тези Тези доповідей
Міжрегіональної
науково-практичної
конференції
"Природничо-
математична освіта як
фундамент усебічного
розвитку творчої
особистості", м.
Миколаїв, 23–24
жовтня 2013 року – С.
12-15.

2013 4 Баран О.І,
Руда А.М.

24. Історія і досвід підготовки
фахівців в галузі природничо-
математичних дисциплін в
Миколаївському національному
університеті імені
В.О.Сухомлинського

тези Тези доповіді на
другій міжнародній
науково-практичній
конференції
"Математика в
сучасному технічному
університеті" м.Київ
20–21грудня 2013р. С.
224-226

2013 3 Баран О.І,
Руда А.М.

25. Модель теплового руйнування
шаруватих елементів конструкцій
з п’єзоактивними шарами

тези Тези доповіді на
міжнародній науковій
конференції
"Математичні
проблеми технічної
механіки – 2014" м.
Дніпропетровськ, м.
Дніпродзержинськ,
14-17 квітня 2014 р. С.
63-64.

2014 2 Жук Я.О.



26. Модель термоелектромеханічної
поведінки шаруватих
тонкостінних елементів
конструкцій з п’єзоактивними
шарами при гармонічному
навантаженні

тези Тези доповіді на
міжнародній
математичній
конференції
"Диференціальні
рівняння,
обчислювальна
математика, теорія
функцій та
математичні методи
механіки" до 100-
річчя від дня
народження члена-
кореспондента НАН
України Положого
Г.М. м. Київ 23 – 24
квітня 2014 р. С. 61.

2014 1 Жук Я.О.

27. Математичні олімпіади 2013-2014
на Миколаївщині

стаття Збірник "Питання
удосконалення змісту
і методики
викладання фізики у
середній і вищій
школі" Вип.18, м.
Миколаїв, 2014 –.С.
54-64

2014 11 Баран О.І.,
Веліховська
А.Б.

№ Назва Видання Тип Співавтори
28. Комбіноване термомеханічне імпульсне

навантаження півпростору з
врахуванням мікроструктурних
перетворень в матеріалі

Стаття в збірнику
наукових праць
Дніпродзержинського
державного технічного
університету (технічні
науки) /
Дніпродзержинськ:
ДДТУ. – 2014. –
Тематичний випуск 2
(25): додаток, розділ
"Математичні проблеми
технічної механіки". –
С.19-24.

друк

29. Модель термоелектромеханічної
поведінки шаруватих тонкостінних
елементів конструкцій з п’єзоактивними
шарами при гармонічному навантаженні

Тези доповіді на
міжнародній
математичній
конференції
"Диференціальні
рівняння, обчислювальна
математика, теорія
функцій та математичні
методи механіки" до 100-
річчя від дня народження
члена-кореспондента
НАН України Положого
Г.М. м. Київ 23 – 24

друк Жук Я.О.



квітня 2014 р.– С. 61.
30. Термомеханічний критерій втрати

роботоздатності шаруватих елементів з
п’єзоактивними шарами при
гармонічному навантаженні

Стаття в журналі
"Проблеми
обчислювальної механіки
і міцності конструкцій",
випуск №23 м.
Дніпропетровськ, 2014 р.,
– С. 64-74.

друк Жук Я.О.

31. Расчет частот собственных колебаний
слоистых пологих оболочек в
уточнeнной постановке

Тези доповідей
міжнародної наукової
конференції
«Математичні проблеми
технічної механіки –
2015»,
м.Дніпродзержинськ,  14-
17 квітня 2015 р.– С. 12

друк Григоренко
А.Я.
Пархоменко
А.Ю.

32. Расчет свободных колебаний
изотропных пологих оболочек на основе
классической и утонченной моделей

Стаття в віснику
Запорізького
національного
університету: Збірник
наукових статей. Фізико-
математичні науки. –
Запоріжжя: Запорізький
національний
університет, 2015 р. –
С.62-73.

друк Григоренко
А.Я.
Пархоменко
А.Ю.

33. Активний контроль коливань шаруватих
тонкостінних елементів конструкцій з
п’єзоактивними шарами

Праці XVІІ міжнародної
конференції «Dynamical
System Modeling and
Stability Investigation»,
Theses of Conference
reports, Kyiv-2015, May
27-29, 2015. – С.106 .

друк Жук Я.О.

34. Підготовка майбутніх вчителів
математики до розв’язування
геометричних задач

Тези доповідей
міжнародної науково-
методичної конференції
"Сучасні науково-
методичні проблеми
математики у вищій
школі", м. Київ 25-26
червня 2015 р. – С.210-
212

друк Баран О.І.,
Дармосюк
В.М., Руда
А.М.

35. Напружено-деформований стан
півпростору при дії комбінованого
термомеханічного імпульсного
навантаження з врахуванням
мікроструктурних перетворень в
матеріалі

Тези доповіді на ІІІ
Міжнародній науковій
конференції «Сучасні
проблеми механіки», м.
Київ27-29 серпня 2015 р.

друк

36. Дослідження впливу мікроструктурних
перетворень в матеріалі при
комбінованому термомеханічному
імпульсному навантаженні півпростору

Тези доповідей
міжнародної науково-
практичної конференції
"Проблеми механіки та
фізико-хімії

друк Жук Я.О.



конденсованого стану
речовини" /Миколаїв,
Україна, 17-19 вересня
2015 р – С.51-53.

37. Напружено-деформований стан
півпростору при дії комбінованого
термомеханічного імпульсного
навантаження з врахуванням
мікроструктурних перетворень в
матеріалі

Стаття  у віснику
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченкаю Серія фізико-
математичні науки.
Спецвипуск -2015– С.47-
51

друк

38. Описання неізотермічної непружної
поведінки матеріалу при великих
швидкостях деформації

Вісник Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка. Серія фізико-
математичні науки. –
2015. – Вип. № 4. – С. 35-
38.

друк Жук Я.О.

39. Розрахунок частот власних коливань
шаруватих пологих оболонок змінної
товщини в уточненій постановці з
використанням методу сплайн-
апроксимації

Тези доповідей
Всеукраїнської науково-
практичної конференції
студентів, аспірантів та
молодих вчених
"Інформаціїні технології
в моделюванні ІТМ-
2016"/ Миколаїв, Україна,
24-25 березня 2016 р.–
С.23-24.

друк Григоренко
О.Я.
Пархоменко
О.Ю.

40. Вплив крайових умов на напруженість
ортотропної сферичної оболонки
змінної жорсткості

Тези доповідей
міжнародної науково-
практичної конференції
"Розвиток інноваційної
діяльності в галузі
технічних і фізико-
математичних наук"
/Миколаїв, Україна, 22-24
вересня 2016 р – С.124-
127.

друк Мольченко
Л.В.,
Федорченко
Л.М.

41. Розрахунок джоулевого тепла гнучких

оболонок

Тези доповідей
міжнародної науково-
практичної конференції
"Розвиток інноваційної
діяльності в галузі
технічних і фізико-
математичних наук"
/Миколаїв, Україна, 22-24
вересня 2016 р – С.24-26.

друк Мольченко
Л.В.,
Федорченко
Л.М.,
Bian Y.-H.

42. Системы оценки знаний.
Сравнительный анализ.

Тези доповідей
міжнародної науково-
практичної конференції
"Розвиток інноваційної
діяльності в галузі
технічних і фізико-
математичних наук"
/Миколаїв, Україна, 22-24
вересня 2016 р – С.158-
161.

друк Баран О.И.
Зубрицкий
В.П.

43. Розв’язання задачі про вільні коливання Математичні методи та друк Григоренко



нетонкої ортотропної пологої оболонки
змінної товщини в уточненій постановці

фізико-механічні поля.
2016.–59, №1.–С. 1–11.
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