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УКРАИНСКО-КИТАЙСКОЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале января этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических 
отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой. Одним из приоритет-
ных направлений двусторонних отношений является сотрудничество в области науки и 
техники. Пример этому — давние и плодотворные связи украинских сварщиков с китай-
скими коллегами.

«За 25 лет, прошедшие со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Ки-
тайской Народной Республикой, были достигнуты значительные результаты в области научного и науч-
но-технического сотрудничества между нашими странами, а сотрудничество в области электросварки 
и материаловедения вообще можно рассматривать как яркий пример взаимовыгодной двусторонней 
научной кооперации», — отметил президент Национальной академии наук Украины академик Борис 
Евгеньевич Патон во время визита первого секретаря Посольства КНР в Украине господина Чжан Вэя 
в Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. Репортаж об этой встрече и интервью с ди-
ректором Института академиком Б. Е. Патоном были опубликованы в одной из центральных китайских 
газет «Жэньминь жибао».

Сотрудничество Украины с Китаем в сфере электросварочных технологий имеет давнюю историю 
(например, в Харбине уже почти полвека действует «патоновская» установка для электрошлаковой 
сварки), но с подписанием в 2011 г. межправительственного соглашения и создания Комиссии по со-
трудничеству между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики 
спектр направлений сотрудничества в значительной мере был расширен. В том же 2011 г. по инициати-
ве Национальной академии наук Украины, Министерства науки и технологий КНР и Государственного 
управления по делам иностранных специалистов КНР в провинции Гуандун был официально открыт 
Китайско-украинский институт сварки им. Е. О. Патона.

Во время встречи в ИЭС 16 февраля 2017 г. (слева направо: академик Б. Е. Патон, г-н Чжан Вэй, д-р техн. наук В. Н. Коржик)
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Как отметил Б. Е. Патон, за годы существования совместного Китайско-украинского института 
сварки им. Е. О. Патона, созданного на основе научно-технической платформы — новой инновацион-
ной формы международного взаимодействия в сфере высоких технологий, обе страны получили уни-
кальный и очень полезный опыт. Достигнутые за пять лет результаты он назвал достаточно успешными 
и «соответствующими не только интересам провинции Гуандун и Национальной академии наук Укра-
ины, но и Китая, и Украины в целом».

Реализация этого китайско-украинского проекта эффективно соединила технологические возможно-
сти Украины с рыночным спросом китайской стороны, а также активно способствовала воплощению 
в жизнь стремлений Китая к технологическим прорывам во многих ключевых отраслях экономики. В 
Китайско-украинском институте сварки им. Е. О. Патона не только удалось сконцентрировать самые 
прогрессивные знания и оборудование в области электросварки и материаловедения, но и сосредото-
чить усилия на создании инноваций в интересах нескольких различных отраслей. Это технологии и 
оборудование для контактной сварки трубопроводов и арматуры, которые открывают новые возмож-
ности в строительстве железобетонных мостов, путепроводов и автомагистралей. Это также способы 
соединения алюминиевых сплавов, используемых при строительстве судов специального назначения, 
в авиации и космонавтике. Кроме того, это технологии восстановления деталей с применением ско-
ростного плазменного напыления для текстильной промышленности, полиграфии и др. Весомые ре-
зультаты были достигнуты и при выполнении крупных научных проектов в сфере океанографическо-
го инжиниринга, а также при изготовлении оборудования для атомных электростанций и применения 
сварочных технологий в медицине. Вследствие эффективного сотрудничества сварочные технологии, 
используемые в Китае, в значительной мере были улучшены и оптимизированы до передового между-
народного уровня.

Содиректор Китайско-украинского института сварки им. Е. О. Патона с украинской стороны доктор 
технических наук Владимир Коржик, который работает в этом проекте с самого начала, сообщил, что в 
Институте за эти годы выполнялось более 30 научно-исследовательских программ государственного и 
регионального уровня, услуги по распространению и технической поддержке технологий были предо-
ставлены более 100 предприятиям. По результатам проведенных работ опубликовано более 300 науч-
ных статей и монографий, получено 56 патентов.

В последнее время активно разворачивается сотрудничество с такими мощными китайскими про-
мышленными концернами, как Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (China Aerospace 
Science and Technology Corporation — CASC), Корпорация авиационной промышленности Китая (Aviation 
Industry Corporation of China — AVIC), Китайская государственная судостроительная корпорация (China 
State Shipbuilding Corporation — CSSC), металлургическая компания Anshan Iron and Steel Group, корпора-
ция Dongfang Electric Machinery.

Кроме того, на протяжении всех лет своей деятельности Китайско-украинский институт сварки 
им. Е. О. Патона много внимания уделял развитию фундаментальных научных исследований, всячески 
поддерживал академический обмен между нашими странами. Среди организованных Институтом на-
учных мероприятий можно назвать семинар по сварочным технологиям в океанографической инжене-
рии, семинар по ключевым технологиям полярного судостроения и др.

Деятельность Института была отмечена 15 наградами провинции Гуандун, премиями профильных ми-
нистерств и ведомств. За значительный вклад в процесс модернизации Китая и развитие научно-техни-
ческого сотрудничества между Китаем и Украиной в 2012 г. академик Б. Е. Патон, а в 2014 г. Владимир 
Коржик были удостоены высшей и самой авторитетной правительственной награды для иностранных 
специалистов — ордена Дружбы Китайской Народной Республики.

В завершение встречи академик Б. Е. Патон отметил, что украинские ученые высоко оценивают 
разработанную китайским правительством стратегию «Китайское производство – 2025». По его мне-
нию, эта стратегия будет способствовать скорейшему превращению Китая в глобальное промышлен-
но развитое государство, а развитие сварочных технологий как основы для производства специали-
зированного оборудования получит новый мощный импульс для дальнейшего развития. В частности, 
он выразил надежду на углубление сотрудничества в области сварки живых тканей в интересах кли-
нической медицины.

По материалам русскоязычной версии 
газеты «Жэньминь жибао»
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8-а НАцІОНАльНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНцІя 
ТА ВИСТАВКА «НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОль ТА ТЕХНІЧНА 

ДІАГНОСТИКА: UkrNDT-2016» 

22–24 листопада 2016 р. у м. Києві у Міжна-
родному виставковому центрі на лівому березі 
Дніпра відбулася помітна подія в житті наукової 
спільноти України в галузі НК та ТД – 8-а Наці-
ональна науково-технічна конференція та вистав-
ка. Конференція проходила в дні роботи XV Між-
народного промислового форуму-2016, у рамках 
якого було представлено 10 спеціалізованих ви-
ставок, зокрема з демонстрацією досягнень орга-
нізацій України в галузі приладів для НК.

Треба відзначити, що за чотири роки з часу 
проведення 7-ї конференції з НКТД в 2012 р. на-
укова спільнота України з нетерпінням чекала на 
подібний захід в Україні. Підтвердженням цього є 
багато спеціалістів з НК та ТД, які були присутні 
на конференції – понад 140 представників з різних 
регіонів України.

Організатором заходу виступило Українське 
товариство з неруйнівного контролю та техніч-
ної діагностики, Інститут електрозварювання 
ім. є. О. Патона НАН України та Міжнародний 
виставковий центр.

Генеральним спонсором 8-ї Національної нау-
ково-технічної конференції та виставки виступи-
ла нвФ «діагностичні прилади», спонсорами – 
АЦНК ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України та НВФ 
«Промсервісдіагностика».

Інформаційну підтримку заходу здійснювали 
видання «НК-інформ», «Техническая диагностика 
и неразрушающий контроль», «Автоматическая 
сварка», «Методи та прилади контролю якості».

Тематика 74 доповідей наукових працівників 
та спеціалістів з НК та ТД з різних регіонів Укра-
їни була представлена на пленарному засіданні 
конференції (15 доповідей) та чотирьох секціях:

1. Методи та засоби моніторингу технічних 
об'єктів (32 доповіді);

2. Розробка методів і нових технічних засобів 
НК та ТД стану матеріалів і виробів тривалої екс-
плуатації (8 доповідей);

3. Теорія і практика методів НК та ТД 
(12 доповідей);

4. Питання забезпечення якості і підготовки 
персоналу (7 доповідей).

На пленарному засіданні з привітанням до 
учасників конференції звернувся голова УТ НК та 
ТД, академік Міжнародної академії неруйнівного 
контролю професор В. О. Троїцький, який відмі-
тив, що найважливішими питаннями конферен-

ції є теорія і практика фізичних методів НК та ТД, 
комп’ютерна та цифрова обробка в області НК, 
моніторинг технічного стану та оцінка залишко-
вого ресурсу об'єктів при експлуатації, підвищен-
ня безпеки і надійності об'єктів.

Окремо він відзначив лише деякі напрями на-
укових досліджень, що представлені в збірнику 
праць конференції:

– портативний рентгентелевізійний контроль;
– низькочастотна УЗ діагностика протяжних 

металоконструкцій без сканувань їх поверхні;
– використання цифрової техніки для обробки 

оптичних і рентгенівських зображень;
– комп’ютерна термографія та ін.
Пленарне засідання продовжилося виступа-

ми провідних спеціалістів України з аналізом ос-
новних напрямків розвитку методів, технологій та 
технічних засобів для НК та ТД технічного стану 
різноманітних промислових об’єктів. У своїй до-
повіді професор В. О. Троїцький відмітив, що ве-
ликим успіхом користуються вітчизняні розробки 
щодо підвищення в десятки разів продуктивнос-
ті магнітопорошкового контролю шляхом здійс-
нення рухомого пошукового сканування поверхні 
дос ліджуваного об'єкта в різних напрямках.

Член-кореспондент НАН України В. П. Бабак у 
своїй доповіді приділив увагу застосуванню безпілот-
них літальних апаратів (БПлА) для постійного моніто-
рингу об'єктів теплоенергетичного комплексу: тепло-
вих електростанцій (ТЕС) та теплових мереж. БПлА 
дозволяють оперативно та дистанційно контролювати 
шкідливі викиди в атмосферу, проводити дистанцій-
ний контроль стану теплових мереж тощо.

Професор М. О. Карпаш подав доповідь про 
розвиток методів багатопараметрового діагносту-
вання металоконструкцій тривалої експлуатації.

Значна увага у доповідях на пленарному засі-
данні конференції була приділена застосуванню 
електромагнітних методів визначення напруже-
но-деформованого стану конструкцій із феромаг-
нітних матеріалів (канд. техн. наук В. М. Учанін), 
діагностуванню авіаційної техніки (професор 
І. П. Білокур), аналізу вірогідності контролю (про-
фесор С. М. Маєвський), моніторингу процесів 
експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів 
авіаційних конструкцій засобами вихрострумової 
структуроскопії (канд. техн. наук В. М. Учанін) 
тощо. Особливий інтерес учасників конференції 
викликала доповідь Ю. М. Посипайка з технічно-
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го діагностування засобами неруйнівного контро-
лю резервуара РВС-200 на українській антарктич-
ній станції «Академік Вернадський».

На засіданні секції № 1, яке проводив заступник 
директора Інститута технічної теплофізики НАН 
України член-кор. НАН України В. П. Бабак, значна 
частина доповідей була присвячена методам та за-
собам моніторингу технічного стану різноманітних 
відповідальних промислових об'єктів, які давно зна-
ходяться в експлуатації й вимагають продовження 
експертного висновку відносно терміну їх безпеч-
ної експлуатації. це стосується продовження термі-
ну експлуатації окремих частин енергоблоків ВВЕР-
1000, котлів теплових електростанцій, моніторингу 
огороджувальних конструкцій будівель, діагносту-
вання технічного стану теплоенергетичного облад-
нання, визначенню залишкового ресурсу металокон-
струкцій довготривалої експлуатації з урахуванням 
напруженого стану. Значна частина доповідей була 
присвячена методам контролю ізоляції підземних 
трубопроводів, протикорозійного захисту підземних 
трубопроводів за вимірами струмів і потенціалів, 
оцінці розмірів корозійних точок на поверхні мета-
лу трубопроводу, статистичному аналізу акустичних 
сигналів витоків рідини із трубопроводів. Було роз-
глянуто також застосування нейромережевих техно-
логій в комп’ютеризованих системах діагностики 
виробів із композитних матеріалів, концепції ство-
рення інформаційної системи для діагностики та 
моніторингу технічного стану вузлів авіаційної тех-
ніки, використанню фазових решіток в ультразвуко-
вому контролі, зокрема для контролю колісних пар 
залізничних вагонів у процесі експлуатації. В окре-
мих доповідях розглядалися проблеми виявлення та 
оцінки втрат природного газу на автомобільних га-
зонаповнювальних компресорних станціях, впро-
вадження пристрою для експрес-контролю тепло-
ти згоряння природного газу, контролю міжфазових 
властивостей на межі розділу фаз «нафта–розчин 
поверхнево-активної речовини».

На засіданні секції № 2, яке проводив дирек-
тор Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Кар-
пенка НАНУ академік НАНУ З. Т. Назарчук, були 
представлені доповіді з виконання першого етапу 
робіт цільової комплексної програми НАН Украї-

ни «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації кон-
струкцій, споруд та машин» (програма «Ресурс»). 
У представлених авторами доповідях розгляда-
лися концепції, підходи та методи побудови апа-
ратно-програмних комплексів, систем діагнос-
тування виробів та конструкцій в різних галузях 
промисловості України: композитних конструкцій 
авіакосмічної техніки, обертових вузлів складних 
машинних комплектів тощо. Основна увага у до-
повідях приділялася використанню різноманітних 
методів НК: акустичної емісії, магнітопорошково-
го контролю, вібродіагностичного методу, вихро-
струмового та рентгентелевізійного контролю на 
основі твердотільних детекторів.

Доповіді на секції № 3 були присвячені деяким 
питанням теорії і методів НК та ТД, зокрема: про-
блемі визначення фактичної площі сухого акус-
тичного контакту в системі перетворювач–виріб 
при дефектоскопії протяжних трубопровідних сис-
тем низькочастотними УЗ спрямованими хвиля-
ми, визначенню товщини стінки матеріалу оболон-
ки вихро струмовим методом, розробці алгоритмів 
класифікації технічного стану матеріалів за резуль-
татами акустичного контролю. Ряд доповідей було 
присвячено методиці оцінювання інформаційних 
сигналів вихрострумового перетворювача, імпедан-
сного дефектоскопу та точності визначення фазових 
характеристик сигналів під час контролю деталей 
авіаційної техніки із композиційних матеріалів.

На секції № 4 розглядалися питання технологіч-
ного управління якістю та експлуатаційними власти-
востями виробів у зварювальному виробництві, 
оцінки ризику експлуатації зварних конструкцій на 
підставі моніторингу процесів управління якістю та 
питання підготовки зварювального виробництва як 
основи для створення безпечних конкурентоздатних 
зварних конструкцій в машинобудуванні.

Особлива увага на конференції була приділена 
аналізу систем міжнародної та національної стан-
дартизації в сфері НК, застосуванню Міжнарод-
ного стандарту ISO 9712 у промисловості України 
для сертифікації персоналу з НК, розробці алго-
ритмів підготовки кандидатів до атестації та сер-
тифікації персоналу з НК, атестації та сертифіка-
ції персоналу з НК в атомній промисловості.
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Повні тексти доповідей опубліковано на 380 
сторінках збірника матеріалів конференції, який 
отримали її офіційні учасники. В електронно-
му вигляді з ними можна ознайомитися також на 
веб-сайті УТ НКТД: usndt.com.ua.

Організатори конференції висловлюють вдяч-
ність спеціалістам, які взяли участь в науковій 
програмі конференції, а також її спонсорам і учас-
никам виставки.

В рамках 8-ї Національної науково-технічної 
конференції та виставки «Неруйнівний контроль 
та технічна діагностика – UkrNDT-2016» 22 ли-
стопада 2016 р. відбулась чергова Звітна конфе-
ренція УТ НКТД, на якій було розглянуто і об-
говорено звіт Правління УТ НКТД про роботу за 
період 2013–2016 рр., підведено підсумки П’ято-
го професійного конкурсу УТ НКТД і нагородже-
ні його переможці, відзначені лауреати Почесної 
відзнаки УТ НКТД «За досягнення в галузі не-
руйнівного контролю», відбулися вибори голови, 
правління і ревізійної комісії УТ НКТД на період 
2017–2019 рр., а також розглянуто питання вне-
сення змін до Статуту Товариства.

Голова УТ НКТД професор В. О. Троїцький до-
повів делегатам Звітної конференції про головні 
напрямки і результати роботи Правління Товари-
ства за звітний період:

• виконання робіт із гармонізації європейських 
і міжнародних стандартів з НК в Україні;

• організація участі делегації УТ НКТД в ро-
боті 11-ї європейської конференції з неруйнівного 
контролю в Празі;

• організація участі спеціалістів УТ НКТД в 
19-й Всесвітній конференції з НК в Мюнхені і 
участі колективних членів УТ НКТД в інформа-
ційному наповненні стенду Товариства;

• організація практичних семинарів з питань 
сертифікації і освоєння нової техніки;

• проведення 7-ї Міжнародної науково-техніч-
ної конференції і виставки «Сучасні прилади, ма-
теріали і технології для неруйнівного контролю і 
технічної діагностики машинобудівного і нафто-
газопромислового обладнання»;

• організація 8-ї Національної науково-техніч-
ної конференції «НК та ТД – UkrNDT–2016»;

• проведення П’ятого професійного конкурсу 
УТ НКТД в галузі неруйнівного контролю та тех-
нічної діагностики;

• участьУТ НКТД в європейських наукових 
проектах;

• участь спеціалістів УТ НКТД у заходах, що 
проводилися міжнародними організаціями з НК: 
ICNDT, EFNDT, ANDTI, ISO/TC 135;

• співпраця з Американським товариством з НК 
(ASNT), початок створення в Україні секції ASNT;

• випуск «Інформаційного бюлетеня «НК-Ін-
форм», підтримка інтернет-сайту Товариства;

• розміщення наукових статей та інформаційних 
публікацій про діяльність УТ НКТД на сторінках 
журналів Американського, японського товариств з 
НК, міжнародного журналу «Территория NDT».

На засіданні правління УТ НКТД, що відбуло-
ся перед Звітною конференцією, був заслуханий 
Звіт конкурсної комісії і одноголосно затвердже-
ні результати П’ятого професійного конкурсу УТ 
НКТД, що проводився з метою визначення і по-
пуляризації досягнень кращих вчених, спеціаліс-
тів, трудових колективів, лабораторій, фірм, під-
приємств та організацій, що працюють в галузі 
НКТД, за наступними напрямками та формами 
професійної діяльності:

• кращі промислові і сервісні лабораторії, що 
працюють в галузі НКТД;

• кращі науково-технічні публікації в журналах 
та видання книг;

• кращі молоді вчені та спеціалісти, що працю-
ють в галузі НКТД;

• кращий студент (аспірант) за спеціальністю 
«НК та ТД».

Ознайомив делегатів про перебіг конкурсу 
О. В. Мозговой, а професор О. М. Карпаш оголо-
сив переможців. Дізнатися імена переможців кон-
курсу можна на сайті УТ НКТД за посиланням: 
http://usndt.com.ua/ua_konkursy.htm.

З нагоди 25-річчя від дня заснування Українсько-
го товариства неруйнівного контролю та технічної 
діагностики Правління УТ НКТД вирішило вста-
новити Почесну відзнаку «За досягнення в галузі 
неруйнівного контролю» та відзначити нею заслу-
ги спеціалістів, що сприяли становленню і розвитку 
Товариства, набуттю та зміцненню його авторитету 
серед українських фахівців і на міжнародному рівні, 
вели активну суспільну діяльність в галузі НК та ТД.

Почесну відзнаку отримали: В. П. Бабак, 
І. П. Білокур, Ю. К. Бондаренко, З. Ю. Главацька, 
В. І. Дружинін, М. л. Казакевич, О. М. Карпаш, 
О. М. Козін, л. В. литвиненко, л. М. лобанов, 
Г. Г. луценко, С. Р. Михайлов, О. В. Мозговой, 
О. В. Павлій, Ю. М. Посипайко, В. О. Сторожен-
ко, В. О. Троїцький, В. М. Учанін, В. О. цечаль, 
І. я. Шевченко, А. л. Шекеро.

Далі делегати конференції обрали голову та прав-
ління УТ НКТД на період 2017–2019 рр. Головою 
УТ НКТД було переобрано професора В. О. Тро-
їцького, д-ра техн. наук, завідуючого відділом Ін-
ституту електрозварювання ім. є. О. Патона НАН 
України. З персональним складом нового Правління 
можна ознайомитись на сайті УТ НКТД за посилан-
ням http://usndt.com.ua/ua_struktura.htm.

А. Л. Шекеро, Ю. М. Посипайко, О. Г. Бондаренко 
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України
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