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Миколаїв- Коблеве 2019  

 

Шановні колеги! 
 

17-19 вересня 2019 року Національний 

університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (НУК) запрошує взяти участь у роботі 

Всеукраїнської конференції з міжнародною 

участю "Проблеми зварювання та споріднених 

технологій", присвяченій 60-річчю кафедри 

зварювального виробництва НУК 
 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

 

-Технології, матеріали та устаткування зварювання 

плавленням; 

- Зварювання у твердому стані; 

 - Паяння та споріднені процеси; 

- Інженерія поверхні; 

- Нові конструкційні матеріали та покриття; 

- Міцність зварних та спаяних з’єднань; 

- Комп’ютерне моделювання та експериментальні 

дослідження напружено-деформованого стану 

зварних і спаяних з’єднань. 

 

Інформація для учасників конференції  

 

17 вересня 2019 року 

09:00 – 17:00 – Зустріч, реєстрація та поселення 

учасників конференції 

08:00 – 09:00 – сніданок 

13:00 – 14:00 – обід 

19:00 – 19:30 – вечеря 

18 вересня 2019 року 

08:00 – 09:00 – сніданок 

10.30-12.30 – Пленарне засідання 

13:00 – 14:00 – обід 

15.00-18.00 – Пленарне засідання 

20.00 – Святковий банкет 

19 вересня 2019 року 

08:00 – 09:00 – сніданок 

10.30-12.30 – Пленарне засідання 

13:00 – 14:00 – обід 

15.00-18.00 – Закриття, підсумки конференції 

19:00 – 19:30 – вечеря 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська 

 

 

Організаційний внесок 

 

Вартість участі у конференції -  300 грн. 

Банківські реквізити для сплати організаційного 

внеску: 

Одержувач платежу – НУК ім. адм. Макарова  

Код ЄДРПОУ – 02066753 Держказначейська 

Служба України м. Київ МФО 820172 

Рахунок одержувача – 31259226116275 

Вид платежу  – організаційний внесок за участь 

у конференції «Проблеми зварювання та 

споріднених технологій». 

Квитанцію про оплату організаційного внеску 

надіслати на електронну адресу 

welding@nuos.edu.ua 

Проживання та харчування учасників 

конференції буде організовано на базі 

відпочинку НУК. Вартість проїзду, проживання і 

харчування сплачується учасниками самостійно. 

 

Місце проведення конференції: 17-19 вересня 

2019 р. – м. Коблеве, база відпочинку 

Національного університету кораблебудування 

ім. адм. Макарова СОТ Корабел  

Адреса оргкомітету: 54025, Україна,              

м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, Кафедра 

зварювального виробництва (ауд. 260). 

 

Контактні особи: 

Вчений секретар оргкомітету – Костін 

Олександр Михайлович к.т.н., доц., професор 

НУК,  тел. +38(050)982-97-67;  

E-mail: kostin.weld@gmail.com 

Координаційна група – Мартиненко Володимир 

Олександрович, к.т.н., доц. кафедри 

зварювального виробництва ,  

тел. +38(050)983-91-82  

E-mail: volodymyr.martynenko@nuos.edu.ua  



 

Організаційний комітет: 

 

Голова: Трушляков Є.І. – ректор НУК  

 

Заступники голови: 

Квасницький В.Ф. – д.т.н., проф. (UA) 

Дубовий О.М. – д.т.н., проф. (UA) 

 

Вчений секретар: Костін О.М. –  к.т.н., доц. 

(UA) 

 

Члени оргкомітету: 

Квасницький В.В. – д.т.н., проф. (UA) 

Драган С.В. – к.т.н., доц. (UA) 

Лабарткава О.В. – к.т.н., (UA) 

Мартиненко В.О. – к.т.н. доц. (UA) 

Матвієнко М.В. – к.т.н., доц. (UA) 

Карпеченко А.А. – к.т.н., доц. (UA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до матеріалыв конференції 

 

Матеріали конференції (1 повна сторінка) 

без рисунків, формул, таблиць і посилань на 

літературу надаються в двох примірниках на 

аркушах білого паперу і в електронному 

вигляді E-mail welding@nuos.edu.ua, в 

форматі MS OfficeWord 97-2002 (* .doc, * 

.rtf). Текст друкується з дотриманням таких 

вимог: формат сторінки - А5 (210х148 мм); 

поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1,5 см, праве - 

1,9 см, ліве - 1,9 см; шрифт Times New 

Roman, розмір - 11, відстань між рядками - 1 

інтервал, абзац - 0,75 см. 

У першому рядку зліва вказати УДК. 

Нижче курсивом друкується ім'я, по батькові 

та прізвище автора (авторів). Далі вказати 

організацію, місто і країну. 

Через один інтервал по центру великими 

літерами назва доповіді. Через один інтервал 

звичайним текстом друкується основний 

текст з вирівнюванням по ширині. 

Для своєчасного формування програми 

конференції та видання матеріалів необхідно 

не пізніше 01 червня 2019  року надіслати 

(подати)  заявку на участь (форма додається) 

матеріали доповіді на електронну адресу:  

welding@nuos.edu.ua 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають 

напрямкам і науковому рівню  конференції, 

редакційно-технічним вимогам, а також 

надіслані з порушенням строків подання. 

Матеріали доповідей за бажанням 

учасників можуть бути надруковані у 

фаховому журналі НУК при відповідному 

оформлені за вимогами видіння. 

 

 

Всеукраїнська конференція  

з міжнародною участю 

«Проблеми зварювання та споріднених 

технологій» 

17-19 вересня 2019 року 

 

ЗАЯВКА 
 

на участь у науково-технічній конференції 

 

Прізвище______________________________ 

 

Ім’я ___________________________________ 

 

По батькові ____________________________ 

 

Місце роботи та адреса __________________ 

 

_______________________________________ 

 

Посада_________________________________ 

 

Науковий ступінь_______________________ 

 

Вчене звання____________________________ 

 

Домашня адреса________________________ 

 

Тел.______________E-mail________________ 

 

Номер секції та тема доповіді: _____________ 

 

_______________________________________ 

 

                        «___» ___________ 2019 р. 

 

Підпис __________________ 


