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Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету: 

ОЛІЙНИК Оксана – перший проректор Державного університету «Житомирська політехніка», 

д.е.н., професор; 
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ГРОМОВИЙ Олексій – Державний університет «Житомирська політехніка», к.т.н., доцент; 
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ЗАЛОГА Вільям – Сумський державний університет, д.т.н., професор; 

КОВАЛЬОВ Віктор – Донбаська державна машинобудівна академія, д.т.н., професор; 

КОЗЛОВ Леонід – Вінницький національний технічний університет, д.т.н., професор; 

ЛУЦІВ Ігор – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, д.т.н., 

професор; 

МАРЧУК Віктор – Луцький національний технічний університет, д.т.н., професор; 

МЕЛЬНИК Олександр – завідувач кафедри механічної інженерії Державного університету 
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ПАНЧУК Віталій – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, д.т.н., 
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Наукові напрямки конференції 
 

11..  ССууччаасснніі  ппррооццеессии  ммееххааннііччннооїї  ооббррооббккии::  

11..11..  ––  ппррооббллееммии  ррооззввииттккуу  ммаашшииннооббууддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі  ттаа  іінншшиихх  ккррааїїннаахх;;  

11..22..  ––  ппррооггрреессииввнніі  ввииддии  ооббррооббккии;;  

11..33..  ––  ссууччаасснніі  ттееххннооллооггііїї  ммаашшииннооббууддуувваанннняя..  
  

22..  ККооннссттррууюювваанннняя  ттаа  ддоосслліідджжеенннняя  ввееррссттааттнниихх  ссииссттеемм::  

22..11..  ––  ппррооббллееммии  ввииррооббннииццттвваа  ввееррссттааттіівв;;  

22..22..  ––  ккооммппооннуувваанннняя  ввееррссттааттіівв  іі  ссииссттеемм,,  ССААППРР;;  

22..33..  ––  ддииннааммііккаа  ттаа  ммооддееллюювваанннняя  ппррооццеессіівв  уу  ввееррссттааттнниихх  ссииссттееммаахх;;  

22..44..  ––  ннааддііййннііссттьь  іі  ддооввггооввііччннііссттьь  ввееррссттааттіівв..  
  

33..  ІІннссттррууммееннттии  ттаа  ііннссттррууммееннттааллььннее  ввииррооббннииццттввоо::  

33..11..  ––  ссууччаасснниийй  ссттаанн  іі  ппееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу  ііннссттррууммееннттааллььннооггоо  ввииррооббннииццттвваа;;  

33..22..  ––  ппррооееккттуувваанннняя  ттаа  ввииггооттооввллеенннняя  ііннссттррууммееннттіівв;;  

33..33..  ––  ппррооггрреессииввнніі  ккооннссттррууккццііїї  ііннссттррууммееннттіівв,,  ооссооббллииввооссттіі  їїхх  ееккссппллууааттааццііїї..  
 

 

Робочі мови – українська, англійська, російська. 

 
ММееттооюю  ккооннффееррееннццііїї  єє  ооббггооввоорреенннняя  ттаа  ввииззннааччеенннняя  ппееррссппееккттиивв  ррооззввииттккуу  

ммаашшииннооббууддііввннооггоо  ккооммппллееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа  іінншшиихх  ккррааїїнн,,  ооббмміінн  ііннффооррммаацціієєюю  іі  ддооссввііддоомм  уу  ггааллууззіі  

ооббррооббккии  ммааттееррііаалліівв,,  ккооннссттррууюювваанннняя  ппррооггрреессииввннооггоо  ттееххннооллооггііччннооггоо  ооббллааддннаанннняя,,  ввииккооррииссттаанннняя  

ааввттооммааттииззоовваанниихх  ссииссттеемм  ппііддггооттооввккии  ввииррооббннииццттвваа,,  ффооррммуувваанннняя  ссппііллььнниихх  ннааууккооввиихх  ппррооггрраамм..  
 

Вимоги до оформлення тез 

Необхідно подати файл (документ Місrоsоft Wоrd) обсягом 1 або 2 повні сторінки 

(формат – А4, поля – 25 мм з усіх боків, орієнтація книжкова, шрифт «Times New 

Roman», розмір – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний, без відступів). 

 

Змістовна частина повинна містити такі обов’язкові складові: 

1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів, розмір – 9 

пунктів). 

2. Ініціали та прізвища авторів (розмір – 11 пунктів, напівжирним, виключка вправо); 

їх науковий ступінь, вчене звання, посада чи професія, місце роботи або назва 

навчального закладу (повністю). Тут і надалі прізвища авторів вказуються за алфавітом. 

3. Назва тез – прописними літерами, напівжирним, виключка по центру.  

4. Текст тез – виключка двостороння, міжрядковий, перший рядок – 6 мм. 

5. Список літератури. 
 

Рисунки слід виконувати у текстовому редакторі Wоrd. Всі текстові написи на 

рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках. 

Формули розміщувати з виключкою вліво з відступом 20 мм. Нумерація формул – з 

виключкою вправо. Як основний шрифт у формулах слід використати TimesET. 

Всі буквенні позначення у формулах та рисунках, а також у тексті повинні бути 

однакові як за розміром, так і за гарнітурою. 

Пунктуаційні знаки слід виносити за межі формули. 
 

Для прийняття рішення про включення доповіді до програми та збірника тез конференції 

необхідно до 15 жовтня 2021 р. надіслати матеріали в Оргкомітет на Е-mail адресу: 
 

balytskanataliia@gmail.com 

 
    Будь ласка, перевірте надходження Ваших матеріалів до Оргкомітету конференції! 

 

Робоча інформація:  
 

https://news.ztu.edu.ua/2021/09/zaproshuyemo-vzyaty-uchast-u-xi-vseukrayinskij-naukovo-tehnichnij-

konferentsiyi-protsesy-mehanichnoyi-obrobky-verstaty-ta-instrument/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14TKEseNfnL5M5Yg3wdSAZLAUAKmTQw6O?usp=sharing 

 

Видання збірника матеріалів планується до початку заходу, тому матеріали, отримані після 15 жовтня 

2021 р. або оформлені не за вищенаведеними вимогами, опубліковані не будуть. 
 

Бажаючі можуть опублікувати повні тексти доповідей у фаховому 

виданні «Технічна інженерія».  
Вимоги до оформлення та умови публікації див.: http://ten.ztu.edu.ua/ 

 

Програма та матеріали конференції учасникам заходу будуть видані при реєстрації. 

 

Реквізити для оплати оргвнеску (200 грн.): 
 

Реквізити для оплати оргвнеску: 

Одержувач – Державний університет «Житомирська політехніка» 

Код ЄДРПОУ: 05407870 

р/р UA318201720313291002302000321 

Банк: ДКСУ у м.Києві 

Вказати: «За  участь  у ХІ конференції, ПІБ учасника». 
 

Оплата оргвнеску (200 грн.) також може бути проведена готівкою при реєстрації. 
 

Контрольна інформація 

Проживання учасників: готель «Україна», вул. Київська, 3; готель «Релакс», вул. Чуднівська, 103-

В; готель «Гайки», Новий бульвар, 6 та ін. 

Місце проведення конференції: Державний університет «Житомирська політехніка» 

10005, Україна, м. Житомир–5, вул. Чуднівська, 103. 

 

Тези для розміщення в збірнику праць конференції приймаються до 15 жовтня 2021 р. 

Інформування Оргкомітету про участь в заході – до 17 вересня 2021 р. 

Заїзд – 05 листопада 2021 р. Відʼїзд – 06 листопада 2021 р. 

 

Доїхати до Державного університету «Житомирська політехніка» можна від автовокзалу та 

залізничного вокзалу маршрутними таксі № 25 або № 126, тролейбусом № 15 (до зупинки «Технологічний 

університет»). 
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