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Професіонали галузі

Народився 20 квітня 1947 р. у м. Борислав Львівської

області. У 1970 р. закінчив газонафтопромисловий факультет

Івано<Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю

«Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ

і нафтобаз».

Після завершення навчання в аспірантурі ІФІНГу Володи<

мир Грудз займається науково<педагогічною діяльністю в alma

mater. З 1973 до 1998 р. пройшов шлях інженера та молодшого

наукового співробітника науково<дослідного сектору, асис<

тента, доцента, професора кафедри транспорту і зберігання

нафти та газу. З 1998 р. очолює кафедру спорудження та

ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Івано<Фран<

ківського державного технічного університету нафти і газу.

В 1995 р. йому присвоєно вчений ступінь доктора технічних

наук, у 1997 р. — звання професора.

Володимир Ярославович брав участь у розробці низки галу<

зевих методик та технічних засобів підвищення ефективності

обслуговування газопроводів, які були запроваджені на газотра<

нспортних підприємствах України, Росії, Болгарії, Угорщини, Індії,

опікувався технічним забезпеченням надійної і ефективної

експлуатації системи українських МГ. Він провів ґрунтовну нау<

ково<педагогічну роботу у сфері підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників газотранспортної галузі

України, Росії, Білорусі, Сирії. Під його керівництвом захищено

докторську і 20 кандидатських дисертацій. 

Учений здійснює наукові дослідження у галузі діагностування

стану обладнання і мереж газотранспортних систем, підвище<

ння ефективності їх обслуговування, розробки й оптимізація

режимів експлуатації.

Професор В. Я. Грудз — керівник наукової школи «Оптимі<

зація обслуговування газотранспортних систем». Він є членом<

кореспондентом Академії гірничих наук України, головою

спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисер<

тацій, членом редколегій журналів «Науковий вісник

ІФНТУНГ», «Нафтогазова енергетика», «Розвідка та розроб<

ка нафтових і газових родовищ» та «Нафтова і газова про<

мисловість».

Володимир Грудз — автор понад 200 наукових праць, серед

яких сім монографій, 12 патентів на винаходи. Брав участь у ба<

гатьох наукових конференціях міжнародного рівня як в Україні,

так і за її межами.

За впровадження наукових розробок у виробництво нагород<

жений почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» ІІІ ст., йому

присвоєно звання «Заслужений працівник АТ «Укргазпром».

За великий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти,

вагомі досягнення у науковій і громадській діяльності удостоєний

подяки Кабінету Міністрів України. В. Я. Грудз — лауреат Державної

премії України в галузі науки і техніки.

Народився 12 вересня 1941 р. у м. Базар<Курган в Узбеки<

стані. У 1964 р. із відзнакою закінчив Дніпропетровський хіміко<

технологічний інститут. Уся подальша діяльність Юрія Гулямова

була тісно пов’язана з alma mater. 

У 1978 р. він захистив кандидатську дисертацію. В 1981 р.

під його керівництвом на кафедрі технології неорганічних речо<

вин було засновано відділ сумішевих палив, який потім виокре<

мився в Науково<дослідну лабораторію синтетичних палив та

паливно<мастильних матеріалів.

У 1985 р. Юрій Михайлович був обраний завідувачем кафед<

ри хімічної технології палива, яку він очолював до кінця життя.

Як керівник, опікувався матеріальним оснащенням кафедри.

До неї була приєднана галузева Науково<дослідна лабораторія

з альтернативних видів палива і крім традиційних напрямів нау<

кових досліджень сформувалися нові. Пріоритетним напрямом

наукової діяльності стало раціональне використання паливних

копалин, їх продуктів, альтернативних видів палив і екологічні

проблеми автотранспорту. 

У колі наукових інтересів ученого було розроблення рецеп<

тур, технології отримання та застосування альтернативних па<

лив із відновлювальної сировини, теоретичні основи вугільної

газифікації, екологія автомобільного транспорту, ресурсозбе<

реження.

Під керівництвом Ю. М. Гулямова в Науково<дослідній

лабораторії синтетичних палив та паливно<мастильних ма<

теріалів і на очолюваній ним кафедрі проводилася розробка

рецептур компонентів моторних палив та присадок — мало<

токсичного синтетичного автомобільного палива з відходів

промисловості, синтетичних моторних палив і їх компонентів

із природного газу та низькосортного вугілля, синтетичних

спиртово<вуглеводневих палив, які покращують експлуатацій<

ні й економічні властивості паливно<мастильних матеріалів, та

технології їх отримання з використанням природної сировини

і відходів промисловості.

З 1991 р. функціонує створена Юрієм Гулямовим випробу<

вальна лабораторія нафтопродуктів — одна з перших на Дніпро<

петровщині, акредитована в УкрСЕПРО, яка користується без<

заперечним авторитетом у споживачів нафтопродуктів.

В доробку Юрія Михайловича — понад 150 наукових праць

і винаходів. Він брав участь в організації міжнародних науково<

технічних конференцій, остання з яких «Прогрес у технології

горючих копалин та хімотології паливо<мастильних матері<

алів» (2005) стала подією, яка сприяла розвитку хімотології

як науки.

Нагороджений золотими і срібними медалями ВДНГ.
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