
 

 
 

З В І Т 
про роботу ІV Міжнародної науково-технічної конференції 

«Проблеми хіммотології» (24–28 вересня 2012 р.) 

 

Головною метою роботи конференції було закріплення традицій у сфері хіммотології             

та залучення широкого кола вчених і провідних фахівців до вирішення актуальних проблем 

використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин (ПММ і ТР).  

На конференції було представлено 138 доповідей, на основі яких було сформовано                     

3 секції: 

- “Хімічна технологія ПММ і ТР”; 

- “Експлуатаційні властивості ПММ і ТР, їх вплив  на надійність, економічність та 

екологічність техніки”; 

- “Авіаційна хіммотологія”. 

Окремо функціонував МАЙСТЕР-КЛАС «Хіммотологія паливно-мастильних 

матеріалів і технічних рідин», де було представлено 10 доповідей, та заочна (стендова) сесія,            

де було представлено 46 доповідей. 

Учасниками конференції були науково-педагогічні співробітники вищих навчальних 

закладів і науково-дослідних установ з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь 

Німеччини, Нідерландів, Австрії, Болгарії, Бельгії, Литви, Польщі, Республіки Китай. 

Інформаційну підтримку конференції здійснювали: науково-технічний журнал 

«ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» (Україна), науково-виробничий журнал           

«НАФТОВА І ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ» (Україна), професійний журнал 

«ЭНЕРГОПОЛИТИКА. НЕФТЬ И ГАЗ» (Україна), журнал «СОВРЕМЕННАЯ АЗС» (Україна), 

вісник нафтових компаній «МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ» (Російська Федерація), журнал 
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«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВ И МАСЕЛ» (Російська Федерація), журнал – нефтяное 

обозрение «ТЕРМИНАЛ» (Україна). 

Спонсорами конференції були: Науково-технічна спілка хіммотологів, УкрНДНЦ 

хіммотології і сертифікації паливно-мастильних  матеріалів і технічних рідин, УкрНДІ НП 

«МАСМА», Компанія «SK Energy» (ТОВ «Транспортні мережі»), ТОВ «Промислові оливи 

І.Л.С.», Фірма «NYCO» (ТОВ «ЮКОЙЛ»), ТОВ «КСМ ПРОТЕК», ТзОВ «ВЕНОЛ Україна», 

Фірма «Innospec Speciality Chemicals» (ТОВ «ПАЛТЕХ»), ТОВ «ВЕМА-К», ТОВ «АВІАТЕХ», 

ТОВ «ТЕХНІ-ЛЮБ». 

У роботі конференції взяли участь представники 16 вищих навчальних закладів 

(Національний авіаційний університет, Національний транспортний університет, Український 

державний хіміко-технологічний університет, Національний університет «Львівська 

політехніка», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту                           

ім. В. Лазаряна, Хмельницький національний університет ім. В. Стефаника, Російський 

державний університет нафти і газу ім. І. М. Губкіна, Білоруський національний політехнічний 

університет, Вінницький національний технічний університет, Донецький національний 

технічний університет, Національний університет харчових технологій, НТУУ «КПІ», 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Vilnius Gediminas Technical 

University, Politechnika Rzeszowska, Civil Aviation University of China і 14 науково-дослідних 

інституцій (УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і технічних рідин, УкрНДІ НП 

«МАСМА», Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститут проблем 

машинобудування ім. А. П. Підгорного НАН України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України», Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. А. Литвиненко 

НАН України, ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», «25-й ГОСНИИ химмотологии 

Министерства Обороны Российской Федерации», ОАО ВНИИ НП, УкрНДІ «РЕСУРС», 

Інститут проблем фізичної хімії Російської академії наук, Інститут органічної хімії Болгарської 

академії наук, Український державний науково-дослідний інститут (УХІН), Інститут проблем 

матеріалознавства ім. І. Н. Францевича НАН України а також 32 організації (ТОВ 

«Хімлаборреактив», ПАТ «АЗМОЛ», 10-й Хіммотологічний центр МО України, ПАТ «Лукойл-

Одеський НПЗ», ТОВ «Кребо Інтернешнл», ВАТ «Укртранснафта», АТ «Укртатнафта», ДП ОС 

«МАСМА-СЕПРО», ВАТ «Авіакомпанія «Дніпроавіа», ДП «Міжнародний аеропорт 

Бориспіль», ДП «Антонов», ТОВ «Транспортні мережі», ТОВ «Палтех», Іnnospec Specіalіty 

Chemіcals, фірма «NYCO», ТОВ «ЮКОЙЛ», ТОВ «Авіатех», ДК «Укргазвидобування», ТОВ 

«МАСПРОМ», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «КСМ ПРОТЕК», ТОВ «ТЕХНІ-ЛЮБ», ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Новые технологии», Асоціація аеропортів України, OOO «Evonik 
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Chimia» (Evonik oil additives), OMV Refining & Marketing GmbH, Державна авіаційна служба 

України, ТОВ «СокТрейд»). 

 У роботі конференції взяли участь 30 докторів наук, 39 кандидатів наук, 20 аспіранти             

та 11 студентів.  

Під час роботи конференції було проведено презентації:  

- научных трудов профессора Данилова А. М. «КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ»  и  «ПРИМЕНЕНИЯ ПРИСАДОК В ТОПЛИВАХ» (Всероссийский 

НИИ нефтепереработки, РФ); 

- монографії «КОМПОЗИЦІЙНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ТІОАМІДІВ 

ТА ЇХ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК. СИНТЕЗ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ» авторів 

Ранського А. П., Бойченка С. В., Гордієнко О. А., Діденко Н. О., Волошинця В. А. (Україна); 

- навчально-методичних праць Топільницького П. І. «ПЕРВИННА ПЕРЕРОБКА 

ПРИРОДНИХ І НАФТОВИХ ГАЗІВ ТА ГАЗОКОНДЕНСАТІВ» (навчальний посібник), 

«ГІДРОКРЕКІНГ» (монографія) (Україна); 

- книги «СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНОСФЕРЕ И БИОСФЕРЕ» авторів 

Євдокимова А. Ю., Фукса І. Г., Любініна Й. А. (РФ та Україна); 

- продукції фірми «INNOSPEC SPECIALITY CHEMICALS» (ТОВ «ПАЛТЕХ», 

Німеччина); 

- продукції ТОВ «СОКТРЕЙД» (Австрия, Германия, Швейцария, Япония); 

- продукції ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (Україна). 

Під час роботи конференції було досягнуто домовленість про укладання Угоди про 

співпрацю між НАУ і Російським державним університетом нафти і газу ім. І. М. Губкіна. 

Продовженням традиції стало проведення МАЙСТЕР-КЛАСУ «Хіммотологія паливно-

мастильних матеріалів і технічних рідин», у рамках роботи якого для аспірантів та молодих 

вчених читали лекції провідні вчені-хіммотологи:   

1. Серёгин Е. П., Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-

исследовательский институт химмотологии Министерства обороны России, Российская 

Федерация 

Перспективные направления развития химмотологии 

2. Тонконогов Б. П., Багдасаров Л. Н., РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Российская 

Федерация 

Совершенствование системы подготовки химмотологов в рамках функционирования 

системы «Национальный исследовательский университет» в Российской Федерации 

3. Братичак М. М., Топільницький П. І., Національний університет “Львівська 

політехніка”, Україна 
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Нафтова і газова промисловість України – проблеми і перспективи 

4. Бойченко С. В., Аксенов А. Ф., Национальный авиационный университет, Украина 

Новое мышление в аспекте рационального применения традиционных и альтернативных 

горюче-смазочных материалов 
5. Pągowski Z., Institute of Aviation, Рoland 

E 85 like the fuel for aviation 
 

Далі конференція працювала у секційному режимі. Доповіді були присвячені таким 

актуальним хіммотологічним проблемам як: економічний аспект і раціональне використання 

ПММ і ТР, зменшення негативного впливу ПММ на навколишнє середовище, вивчення 

закономірностей, що пов'язують якість палива з ефективністю роботи експлуатації машин                  

і механізмів, розробка нових марок ПММ і ТР, зміни якості ПММ і ТР під час зберігання, 

транспортування і використання, використання альтернативних палив, розробка нових методів 

оцінки якості ПММ і ТР, проблеми допуску до виробництва та використання ПММ і ТР. 

Учасники конференції одержали збірник матеріалів конференції. 

Традиційно під час роботи конференції було організовано заохочення найбільш 

активних учасників конференції в рамках роботи кожної секції. Конкурсне журі за 

результатами обговорення доповідей встановило переможців за такими номінаціями: 

1. Серегин Е. П. (25 Науково-дослідний інститут Міністерства Оборони Російської 

Федерації,  РФ )  – «Вагомий внесок у розвиток теоретичних основ хіммотології».  

2. Разносчиков В. В. (ЦИАМ им. П. И. Баранова,  РФ) – «Найактивніший учасник».  

3. Топільницький П. І. (Національний університет „Львівська Політехніка”, Україна) – 

«Найкращий головуючий на секції».   

4. Романчук В. В. (Національний університет „Львівська Політехніка”, Україна) – 

«Креативний підхід до репрезентації доповіді». 

5. Семенов В. Г. (ООО «НИИ альтернативных топлив», Україна) – «Найемоційніша 

доповідь».  

6. Кулакова В. О. (Донецький національний технічний університет, Україна) – 

«Найкраща студентська робота».  

7.  Гордієнко О. А. (Вінницький національний технічний університет, Україна) – 

«Доповідь, що викликала найбільшу зацікавленість аудиторії».  

8.  Яковлєва А. В., Шкільнюк І. О.  (Національний авіаційний університет, Україна)  та 

Попова А. В. (ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет, Україна) – 

«Найкраща стендова репрезентація доповіді».   

У результаті обговорення й аналізу пропозицій було прийнято таке РІШЕННЯ:  
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1. Зважаючи на те, що на сьогодні, з одного боку, відсутня підготовка фахівців                       

з раціонального використання ПММ і ТР, а з другого – загальні потреби у «фахівцях-

хіммотологах» є безперечною, вважати за необхідне актуалізувати підготовку «спеціалістів-

хіммотологів», фахова підготовка яких має бути спрямована на вирішення конкретних 

прикладних питань відповідних галузей економіки. Наприклад, напрям «Технічна експлуатація 

літальних апаратів і двигунів» спеціалізація «Експлуатація і обслуговування об’єктів і систем 

паливозабезпечення аеропортів і повітряних суден цивільної авіації», «Безпека техносфери» із 

спеціалізацією «Прикладна екологія», «Альтернативні джерела енергії».  

З цією метою необхідно провести перемовини з профільними підприємствами для 

обґрунтування затребуваності цих фахівців і підготувати матеріали для звернення до 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту для упровадження у життя цих альтернатив. 

Сформувати пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про відкриття 

навчальної спеціальності «Прикладна екологія». 

Розширити співробітництво з творчими колективами науково-дослідних установ НАН 

України.  

Відновити викладання хіммотологічних дисциплін за суміжними спеціальностями, що 

існують у НАУ. Створити систему підготовки молодих науковців-хіммотологів через Інститут 

новітніх технологій НАУ.  

Посилити роль структурного підрозділу, що виконує роль координаційного 

хіммотологічного центру (згідно Концепції розвитку хіммотологічного наукового напряму). 

Матеріали доповідачів переможців за встановленими номінаціями опублікувати на 

сторінках журналів «Вісник НАУ», «Наукоємні технології», «Мир нефтепродуктов», «Химия                

и технология топлив и масел».  

2. Вважати доцільним продовжити роботу щодо залучення до конференції широкого 

кола фахівців з виробництва ПММ і ТР, розробників, конструкторів, виробників двигунів                     

і транспортних засобів, особливо, авіаконструкторів та експлуатантів авіаційної техніки.  

3. Вважати доцільною інтеграцію зусиль творчих колективів НАУ, УкрНДІ 

нафтопереробної промисловості «МАСМА», ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», «25 ГосНИИ 

химмотологии Минобороны России», «ОАО ВНИИ НП» для виконання робіт щодо спільних 

видань науково-навчальної літератури, спільного проведення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт. 

4. Враховуючи стрімкий розвиток сфери нафтопродуктозабезпечення, загострення 

хіммотологічних питань під час експлуатації транспортних засобів і підготовки фахівців для 

цієї галузі економіки, сформувати пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

щодо внесення змін до паспорту спеціальності 07.17.07 – Хімічна технологія палива та 



 6 

паливно-мастильних матеріалів, а також програми фахових випробувань за даною 

спеціальністю. 

5. Упровадити у практику проект системи допуску до виробництва й використання, 

системи контролю якості ПММ, ТР і присадок, що використовуються під час експлуатації 

авіаційної та наземної техніки. 

Підтримати ініціативу «ОАО ВНИИ НП» (Російська Федерація) щодо створення 

кластеру випробувань ПММ, ТР і присадок, інтегрованого у міжнародну систему випробувань.  

З цією метою сформулювати пропозиції та звернутись до Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту, Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо 

створення Національного центру випробувань авіаційних паливно-мастильних матеріалів                   

і технічних рідин на базі лабораторної бази університету, а також розробити низку державних 

стандартів, зокрема, до палив для повітряно-реактивних двигунів, що комплексно враховували 

б усі особливості виробництва, допуску до виробництва і використання, контролю якості, 

сертифікації авіаційних паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин та відповідали 

встановленим сьогодні світовим вимогам.  

Упровадити у практику проект системи сертифікації НАУ авіаційних паливно-

мастильних матеріалів та інших експлуатаційних матеріалів системи авіапаливозабезпечення. 

З цією метою в рамках ТК 26 «Експлуатація авіаційної техніки» (на базі НАУ) 

запровадити підкомітет «Авіаційні паливно-мастильні матеріали, технічні рідини та інші 

експлуатаційні матеріали». 

Згідно наказу Держспоживстандарту від 29 січня 2007 р. № 6 до Переліку продукції, що 

підлягає обов’язковій сертифікації в Україні внесено зміни. За цими змінами з розділу 27 

«Нафтопродукти» вилучено пункт 27.2 «Паливо для реактивних двигунів».   

Вилучення палив для реактивних двигунів з Переліку продукції, що підлягає 

обов’язковій сертифікації в Україні, призводить до зниження рівня контролю за рівнем їх 

якості, відповідно зниження рівня безпеки авіаційного транспорту. Значення авіаційних 

паливно-мастильних матеріалів полягає насамперед в органічному зв’язку з авіаційною 

технікою та особливостями паливної системи і силової установки. Внаслідок цього                              

їх властивості впливають на техніко-економічні та експлуатаційні показники повітряних суден,            

їх надійність, довговічність, у цілому на безпеку польотів. Від цих факторів врешті-решт 

залежить рівень авіаційної безпеки, безпеки експлуатації літаків, ступінь безпеки життя                       

і здоров’я людей, які користуються послугами авіаційного транспорту.  
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Звернутись до Мінекономіки України з пропозицією внести зміни до Переліку 

продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, включивши усю чинну 

номенклатуру авіаційних паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин.  

6. Підготувати звіт про роботу координаційного хіммотологічного центру (Український 

науково-дослідний і навчальний центр хіммотології і сертифікації ПММ і ТР).               

Підготувати пакет документів для реєстрації Міжнародної асоціації хіммотологів.   

7. Оргкомітету підготувати інформацію про роботу ІV МНТК «Проблеми хіммотології» 

та опублікувати у низці періодичних видань України, Російській Федерації та інших країнах.    

Цей звіт направити до відповідних міністерств, відомств та організацій щодо 

популяризації наукових досягнень, ідей, проектів хіммотологічного спрямування. 

Прийняти Декларацію учасників конференції та надіслати її виробникам, експлуатантам 

авіатехніки.  

8. Переєструвати МНТК «Проблеми хіммотології» в МНТК «Проблеми хіммотології. 

Теорія і практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-

мастильних матеріалів».  

9. Наступну V МНТК «Проблеми хіммотології. Теорія і практика раціонального 

використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів» провести                       

в 2014 р. 

 
* Представникам іноземних організацій інформація з обмеженим доступом не надавалася. 

 

Звіт складений на підставі розробленого проекту і внесених учасниками конференції пропозицій                       

і уточнень. Погоджений із представниками організаційного і програмного  комітетів.  

 

 


