
Шановні добродії ! 

Запрошуємо Вас взяти участь                             
у VI Міжнародній  

науково-технічній конференції                                                  
«ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ.                                                    

Теорія та практика раціонального 
використання традиційних  

і альтернативних  

паливно-мастильних матеріалів»,  
що відбудеться                                                            

у 19–23 червня 2017 року. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Головна мета конференції – 

підтримка давніх традицій у сфері 
хіммотології та залучення широкого кола 
вчених та провідних спеціалістів                 
до вирішення актуальних 
хіммотологічних проблем. 

Участь у конференції дозволить 
об’єднати накопичений досвід та знання, 
обмінятися думками з колегами, 
презентувати нові досягнення, 
продукцію, обговорити актуальні 
питання та проблеми напряму, а також 
приємно провести час у теплій та 
дружній атмосфері серед друзів, 
однодумців, партнерів, колег. 

 
 

МЕДІА-ПІДТРИМКА 
 

Журнал «Енерготехнології                                                

та ресурсозбереження». 

Журнал «Нафтова і газова галузь України» 

Вісник Національного авіаційного університету  

Журнал «Термінал» 

 

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

  теоретичні аспекти хіммотології;  

 авіаційна хіммотологія                                         

та проблеми авіапаливозабезпечення; 

 хімічна технологія паливно-

мастильних матеріалів (ПММ);  

 вплив властивостей ПММ і технічних 

рідин (ТР) на хіммотологічну надійність, 

експлуатаційну технологічність                            

та економічність техніки; 

 паливно-заправні системи                                   

та комплекси; 

 проблеми чистоти авіаційних ПММ                  

та безпеки польотів; 

 протиожеледна обробка                                

в аеропортах; 

 додатки та компоненти до ПММ; 

 трибоматеріалознавство та 

триботехнології; 

 альтернативні джерела енергії                   

для двигунів транспортних засобів; 

 проблеми допуску до виробництва                     

і використання ПММ і ТР; 

 екологістика та екологічна безпека. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ  
20.01.2017 – приймання заявок; 
20.01.2017 – подання комплекту 

матеріалів; 
01.02.2017 – оплата організаційного 

внеску; 
19.06.2017 – прибуття та реєстрація 

учасників, пленарне засідання; 
20–22.06.2017 – робота конференції                                

за напрямами; 
23.06.2017 – заключне засідання 

КОНТАКТИ 

Національний авіаційний університет, 
УкрНДНЦ хіммотології та сертифікації                    
ПММ і ТР. 
 03058, Київ, пр-т К. Комарова, 1, 402 
: (044) 408-54-00 
 E-mail:  chemmotology_assisiation@ukr.net 
Контактні особи: 
Шкільнюк Ірина 
Яковлєва Анна 
Трофімов Ігор 
Черняк Лариса 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Україна, Львівська обл.,  
Сколівський р-н 

с. Волосянка 
(санаторій «Подоляночка»)  

ОПЛАТА 

Організаційний внесок учасника – 350 грн. 

Супроводжуюча особа – 300 грн. 

Заочна (стендова) участь – 200 грн. 

Участь аспіранта – 250 грн. 

Участь студента – 100 грн.  
 

Усі витрати на харчування, проживання та транспорт 
учасники конференції здійснюють за власні кошти або 

за рахунок сторони, що їх відряджає. 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Офіційні мови конференції: 
українська, англійська, російська                          
та польська. 

 
Під час конференції заплановано 

проведення круглих столів                                      
з представниками авіаційних 

підприємств. 

mailto:chemmotology_assisiation@ukr.net


ЗАЯВКА 
 

на участь у VІ Міжнародній 
науково-технічній конференції 
 «ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ.                                                    

Теорія та практика раціонального використання 
традиційних і альтернативних паливно-

мастильних матеріалів 
Прізвище ........................................................ 
Ім’я ................................................................. 
По батькові .................................................... 
Науковий ступінь ........................................... 
Вчене звання ................................................. 
Посада ........................................................... 
......................................................................... 
Організація (установа) .................................. 
......................................................................... 
......................................................................... 
Адреса ........................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
Назва доповіді (виступу) .............................. 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
Форма 
участі............................................................... 
......................................................................... 

 

Необхідність використання проекційної 
апаратури для супроводження доповіді: 

 
 Так Демонстраційні матеріали в 

форматі:__________________  Ні 
 
 

Заявку направити до 20 січня 2017 року                              

на адресу оргкомітету 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 

Матеріали конференції будуть видані                                      
у вигляді монографії з присвоєнням номерів  

ISBN, УДК і ББК. 
 обсяг 5 повних сторінок формату А5 у текстовому редакторі 
Word (версія не нижче 6.0) для Windows; 

 поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см;  

 шрифт – Times New Roman № 11, міжрядковий інтервал – 
одинарний, абзац – 1,0 см;  

 1-ий рядок (по лівому краю, н/ж) – УДК; 

 через рядок – прізвище, ім’я, по-батькові автора                                 
і співавторів (курсив, по центру); 

 наступний рядок – назва та місце організації, в якій працює 
автор (автори), а також адреса електронної пошти (курсив, 
по центру); 

  через рядок – НАЗВА ДОПОВІДІ (н/ж, прописні літери,                     
по центру); 

  через рядок – текст доповіді (вирівнювання по ширині); 

  через рядок – ЛІТЕРАТУРА (н/ж, прописні літери,                              
по центру).  

 

Зразок оформлення матеріалів знаходиться                         

за посиланням: 

http://chemmotology.nau.edu.ua/confer/problem-chemmotology/ 

 
Структура поданих матеріалів: актуальність проблеми, 
мета, новизна, основна частина, висновки. 

 
За достовірність фактів, цитат, назв, та інших 

відомостей відповідають автори. 

 
Бібліографія друкується за номерним списком та 
оформлюється згідно чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 і ДСТУ 8302:2015, кегль 
10, абзац – 1,0, не більше 10 посилань). Серед 
літературних джерел обов’язковими є посилання на 
наукові праці (статті, монографії, дисертації і т.п.). 
 
Для публікації у монографії  подається: 

 заявка на участь у конференції; 

 експертний висновок про можливість 
опублікування матеріалів у засобах масової 
інформації; 

 ліцензійна угода щодо можливості опублікування 
матеріалів; 

 реферат українською, англійською та російською 
мовами (не менше 500 слів); 

 електронна версія матеріалів з рисунками                          
і окремо рисунків. 

 
Кожен учасник може бути автором (співавтором)                    

не більше двох доповідей!  

Кількість співавторів в матеріалах до монографії 

повинна бути не більше чотирьох! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ                                               
ТА НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ХІММОТОЛОГІЇ                                  

І СЕРТИФІКАЦІЇ ПММ І ТР 
 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ 
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПІЛКА ХІММОТОЛОГІВ 

 

 
 

 
VI МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
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Теорія та практика раціонального 

використання  
традиційних і альтернативних  

паливно-мастильних матеріалів» 
 

19–23 червня 2017 р. 
 

 

 

Україна, Київ – Львівська обл.,  
Сколівський р-н 

(санаторій «Подоляночка»)  

http://shop.uas.org.ua/ua/informacija-ta-dokumentacija-bibliografichne-posilannja-zagal-ni-polozhennja-ta-pravila-skladannja.html

