
Друге повідомлення  
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної 

науково–практичної конференції 
 

«Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях 
матеріалознавства та машинобудування» 

 

Луцький НТУ спільно з партнерами проводять у мальовничому куточку 

Волині – на території Національного парку “Шацькі озера” на березі озера 

«Світязь» Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні і 

експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та 

машинобудування», яка відбудеться 20– 23 травня 2019 року 

Метою конференції є зосередження уваги на проблемах матеріалознавства, 

розв’язок яких пов'язаний із викликами сьогодення. 

Особливу увагу планується приділити технологіям виготовлення та 

дослідженню експлуатаційних властивостей виробів з використанням 

композиційних, керамічних, полімерних та порошкових матеріалів. 

Передбачається обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань, в першу 

чергу, молодих вчених, аспірантів та фахівців в галузі сучасної проблематики 

та методології створення матеріалів зі складною внутрішньою структурою. 

Значну увагу буде приділено використанню комп’ютерних технологій при 

моделюванні та дослідженні структурних і експлуатаційних характеристик 

матеріалів сучасного машинобудування. Будуть проаналізовані особливості та 

механізми впровадження новітніх ресурсо– та енергозберігаючих технологій з 

урахуванням сучасних форм виробництва. 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

A. Принципи конструювання та перспективні технології отримання та 

з’єднання матеріалів і нанесення покриттів для роботи в екстремальних умовах. 

B.. Комп’ютерне моделювання процесів отримання матеріалів і покриттів, що 

працюють в екстремальних умовах. 

С. Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного 

машинобудування. 

D. Механотроніка. Розробка автоматизованих електромеханічних систем. 

E. Сучасні технології утилізації промислових відходів. 

F. Іноваційні процеси, експерті системи та економічна ефективність технологій 

в машинобудуванні. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська та  російська. 

 

Оргкомітет прийняв рішення продовжити реєстрацію бажаючих подати 

заявки та статті до 5 травня 2015 р. 



Форма реєстрації на 
конференцію: https://docs.google.com/forms/d/1P8Tk4Q6_i86ep9HIGZee_2
xxIuppEU8XC753xJ_4EFs/edit 

 

Шановні колеги, що погодилися прийняти участь у роботі конференції, 

просимо вислати до 10.05.2015 р. на  адресу оргкомітету E-mail: 

nata12342012@ukr.net ; vikdmrud@ukr.net    

наступні відомості:  

1. Форма представлення Ваших матеріалів  під час роботи конференції 

(доповідь на пленарному засіданні, на секційному засіданні, стендова 

доповідь та інше). 

2. Інформація щодо сплати оргвнеску. (у разі відсутності сплати  

матеріали доповідей не будуть надруковані). Аспірантам та молодим 

вченим представити  при реєстрації службові посвідчення.  

3. Орієнтовна дата приїзду  

 

Маршрут заїзду: 

проїзд до залізничних станцій Ковель, Любомль, далі автобусом, 

маршрутним таксі до пансіонату «Шацькі озера»,спортивно-оздоровча 

база «Гарт». 

 

Житлові умови – одно, двомісні номери; вартість за добу 200 – 250 грн. 

Харчування: триразове (сніданок, обід, вечеря – 200 грн.); 

«Шведський стіл» - сніданок, обід, вечеря – 400 грн. 

За бажанням можливо окремо сніданок, обід вечеря. 

надати такі відомості 

 
Регламент роботи конференції 

20.05.19 р. – Заїзд, реєстрація 

21.05.19 р. – 9.00 – 10.00 Реєстрація  

                      10.00 – 11.30  Відкриття конференції 

                      12.00 – 13.30 Пленарне засідання 

                      13.30 – 14.30 Обід 

                      14.30 – 16.00 Секційні  засідання 

                      16.00 – 17.30 Стендові доповіді 

22.05.19 р. -  10.00 – 11.30 Секційні  засідання 

                      12.00 – 13.30 Секційні  засідання 

                      13.30 – 14.30 Обід 

                      14.30 – 16.00 Секційні  засідання 

                      16.00 – 17.30 Стендові доповіді 

23.05.19 р. -  10.00 – 11.00 Заслуховування (за бажанням ) матеріалів закінчених 

дисертаційних 

                                             робіт. Секційні  засідання 

                      11.30 – 13.00 Пленарне засідання, 

                                             Закриття конференції 

                      13.00 – 14.00 Обід 
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