
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

В VІІ МІЖНАРОДНІЙ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ 
ПРОБЛЕМИ В ОБРОБЦІ 

МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ І ЯКОСТІ 
ФАХОВОЇ ОСВІТИ 

 
 

Прізвище, ім'я, по - батькові учасника 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Місце роботи 

_____________________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

_____________________________________________ 

Поштова адреса_______________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон (код міста)_____________ факс __________ 

E-mail 

_____________________________________________ 
 

Форма участі в конференції (потрібне виділити): 

□ виступ з доповіддю 

□ повідомлення 

□ слухач 
 

Назва доповіді 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Автори доповіді __________________________________ 

__________________________________________________ 

Назва секції 

__________________________________________________ 

Технічні засоби для подання доповіді, що необхідні 

__________________________________________________ 
 

Обов'язково вкажіть чи необхідно Вам поселення 

__________________________________________________ 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 Прийом заявок на участь, тез та текстів 
доповідей для складання програми і збір-
ника матеріалів конференції на сайті 
http://omd.conference.kpi.ua та на e-mail: 

omd.conference@gmail.com та k_OMD@ukr.net 

до 30 квітня 2016 року. 
 

 Прибуття, реєстрація і розміщення учас-
ників 

30 травня 2016 р. 
за адресою: Херсонська обл., Голоприс-
танський р-н., п. Залізний Порт, вул. Шкі-
льна, 57, пансіонат «Прибой» 

 
 

 Робота конференції 

30 травня – 03 червня 2016 р. 
 

Пленарне засідання 

31 травня 2016 р. 
 

 Від’їзд учасників конференції 

03 червня 2016 р. 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

На конференції будуть розглянуті питання подальшого 

розвитку наукових шкіл в галузі обробки матеріалів тис-

ком та координації підготовки фахівців для промисловості 
України. 

Будуть обговорені шляхи подальшого розширення 

міжнародного співробітництва, поглиблення наукових 

контактів, концентрації зусиль, спрямованих на підвищен-

ня ефективності підготовки фахівців.  
В рамках конференції передбачено розгляд та обгово-

рення завершених дисертаційних робіт (просимо їх завчас-

но зареєструвати). 

Робота конференції буде проходити у вигляді пле-
нарних та секційних засідань. Планується презентація   

досягнень наукових колективів і підприємств. 

Тривалість пленарної доповіді – до 20 хв.,  

            секційної доповіді – до 10 хв. 

Робочі мови конференції – українська, російська, анг-
лійська. 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Національна академія наук України 
 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут"  
Механіко-машинобудівний інститут 

(ММІ НТУУ "КПІ") 
 

Херсонський національний технічний 
університет (ХНТУ) 

 

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України 

 

Український науково-дослідний інститут 
авіаційної технології 

 

Гомельський державний технічний 
університет (Республіка Білорусь) 

 

ТОВ “Аскон-КР” 
 

Спілка інженерів-механіків НТУУ "КПІ" 
 

Інформаційна підтримка: 
 
 

Журнал “Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування” 
 

Журнал “Технологічні системи” 
 
 

VII МІЖНАРОДНА  НАУКОВО - 
 

ТЕХНІЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  
 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ 
 

ПРОБЛЕМИ В ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ 
 

ТИСКОМ І ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ОСВІТИ 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

30 травня – 03 червня 2016 р. 
 

м. Київ – м. Херсон, 

Україна 

mailto:omd.conference@gmail.com
mailto:k_OMD@ukr.net


 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас, взяти участь у роботі  
VІІ Міжнародної науково-технічної 

конференції  
 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ 
ПРОБЛЕМИ В ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ 

ТИСКОМ І ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ОСВІТИ , 
яка проводиться НТУУ «Київський політехніч-

ний інститут» спільно з Херсонським національ-
ним технічним університетом і відбудеться 

30 травня - 03 червня 
в м. Залізний Порт, Херсонської обл. 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Ільченко М.Ю. 

 Бобир М.І. 

 Бардачов Ю.М. 

 Савчинський І.Г. 

  Україна 

  Україна 

  Україна 

  Україна 

голова 

співголова 

співголова 

співголова 
 

 Алієв І.С. 

 Баглюк Г.А. 

 Балушок К.Б. 

 Бейгельзімер Я.Ю. 

 Гогаєв К.О. 

 Гребеніков О.Г. 

 Дмитрієв Д.О. 

 Драгобецький В.В. 

 Єршов С.В. 

 Качан О.Я. 

 Кондратюк Е.В. 

 Кривов Г.О. 

 Кухарь В.В. 

 Лисенко О.М. 

 Луговський О.Ф. 

 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 

 Ляшенко Б.А. 

 Мозговий В.Ф. 

 Мозговий О.В. 

 Ноговіцин О.В. 

 Огородніков В.А. 

 Петросян Г.Л. 

 Плєснєцов Ю.О. 

 Розов Ю.Г. 

 Савчук П.П. 

 Сівак І.О. 

 Cошко О.І. 

 Стрижало В.О. 

 Таріков Г.П. 

 Чигиринський В.В. 

 Штерн М.Б 

 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Вірменія 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Україна 

 Білорусь 

 Україна 

 Україна 
 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

          Тітов В.А.   голова 

          Гожій С.П.    заступник голови 

          Сєліверстов І.А.  заступник голови 

          Холявік О.В.  вчений секретар  

          Кліско А.В.   технічний секретар  

          Злочевська Н.К.  технічний секретар  
 

Баганов Є.О. 

Борис Р.С. 

Гараненко Т.Р. 

Калюжний В.Л. 

Лавріненков А.Д. 

Мельниченко О.М. 

Піманов В.В. 

Рощина І.А. 

Русанов С.А. 

Савченко Д.М. Тітов А.В. 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Теоретичні та практичні проблеми пластичного 
формоутворення конструкцій машинобудування. 

2. Інформаційні технології в підготовці виробництва 
виробів в сучасному машинобудуванні. 

3. Тенденції розвитку обладнання ОМТ та інших 
процесів. 

4. Підвищення ресурсу та експлуатаційної надійності 
виробів машинобудування технологічними мето-
дами. 

5. Проблеми технічного розвитку промислових ком-
плексів. 

6. Забезпечення якості фахової освіти. 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі в конференції необхідно надіслати: 

 заявку на участь від кожного учасника конференції 

 зареєструватися на сайті 

http://omd.conference.k pi.ua 

 електронний варіант статті та супровідних докуме-

нтів надіслати на e-mail: 

omd.conference@gmail.com та k_OMD@ukr.net 
 

Вимоги до подання наукових статей і тез доповідей: 

 акт експертизи про можливість друку матеріалів 

статті; 

 витяг з протоколу Вченої ради або семінару під-

розділу, що затверджена керівником організації, з 

рекомендацією статті до друку; 

 рецензії докторів наук відповідної спеціальності; 

 повні тексти доповідей, підписані всіма авторами; 

 тексти тез доповідей мовами: українською, росій-

ською та англійською мовами. 
 

Доповіді, які пройшли обговорення в рамках 

конференції, виконані згідно вимог до оформ-

лення, можуть бути опубліковані в спеціалізо-

ваних фахових виданнях після рецензування, 

рекомендації до друку і доопрацювання. 
 

До початку конференції будуть видані тези 

доповідей у паперовому та електронному виг-

ляді. Вимоги до тез, інформація про конферен-

цію та правила оформлення статей викладені на 

сайті http://mpm-rp.kpi.ua у розділі “Наука” та 

на сайті МНТК. 
 

Термін приймання наукових 
статей та тез доповідей 

до 30.04.2016 р. 

 

ОПЛАТА УЧАСТІ 

Організаціям і фахівцям, що бажають взяти участь в 

роботі конференції (з доповіддю або без), необхідно пере-
рахувати в оргкомітет конференції 800 грн. (без ПДВ) за 

кожного учасника. 

Для супровідних осіб, що приймають участь у прове-

денні конференції (перекладач, секретар, референт) – 400 

грн. (без ПДВ). 
 

Банківські реквізити для перерахування  

оргвнеску за участь у конференції: 
  

Одержувач: Спілка інженерів-механіків Національного 

технічного університету України «КПІ», м. Київ, Україна, 

р/р  26002060296028, код ЄДРПОУ 21656236. 

Банк одержувача: Печерська філія ПАТ КБ «Приват-

Банк», МФО 300711 
Призначення платежу: За участь (П.І.Б. учасника) у 

конференції “Теоретичні та практичні проблеми в обробці 

матеріалів тиском і якості фахової освіти” (без ПДВ). 
 

     Оргвнески будуть витрачені на видання наукових статей, 

інформаційне забезпечення, чай та каву  в перервах. 
 

Оплата проживання та проїзду – 
за власний рахунок. 

 

Передбачається культурна програма з урахуванням  
побажань учасників. 
 

ПРОЖИВАННЯ 
 

учасників заплановано у комфортабельних номерах готе-
льного комплексу  «Тройка», 

що знаходиться у місті Залізний Порт. 
Сума за проживання залежить від класу номера та корпусу, 

у якому він розташований. 
Орієнтовна вартість на час поселення розміщена на сайті 

готельного комплексу  http://www.hotel-troyka.com 
 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 
 

НТУУ “КПІ”, ММІ 
кафедра МПМ та РП 

к. 0-9, корп. №1, проспект Перемоги, 37, 
м. Київ, 03056, Україна. 

 

За додатковою інформацією звертайтеся: 
 

           за тел.:     +38(044) 204-83-99; Холявік О.В. 

                            +38(044) 204-95-31; Гараненко Т.Р. 

                            +38(044) 204-80-53; 
                            +38(044) 204-80-33; 

          тел./факс: +38(044) 204-83-99; 

                             http://mpm-rp.k pi.ua 
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