
Матеріали конференції 
 

      Оргкомітет приймає як одноосібні публікації, так і публіка-

ції у співавторстві з науковими керівниками. 

За матеріалами конференції планується безкоштовне ви-

дання збірника тез доповідей.* 

За результатами конференції кращі доповіді будуть реко-

мендовані Оргкомітетом до публікації у фахових наукових ви-

даннях Житомирського державного технологічного університе-

ту «Вісник ЖДТУ» / Технічні науки та «Процеси механічної 

обробки в машинобудуванні» (при виконанні умов публікації та 

вимог до оформлення текстів, що додаються до даного інфор-

маційного повідомлення). 

Для ухвалення рішення про включення представників Вашо-

го навчального закладу до складу учасників конференції та сво-

єчасного видання збірника тез доповідей необхідно до 1 жовт-

ня 2015 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, 

тези доповіді. 

_______________________________________________________ 

 

*1. При наявності тез доповідей у кількості, достатній для 

формування збірника. 

*2. При виданні збірника тез конференції матеріали будуть 

надруковані в авторській редакції. 

*3. Текст тез – не більше однієї або двох повних сторінок 

(вимоги до оформлення тез такі само, як і для оформлення пов-

них текстів публікацій). 

 

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

І  ПОВНИХ  ТЕКСТІВ  ПУБЛІКАЦІЙ 

ДОДАЮТЬСЯ 

ДО  ДАНОГО  ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
 

Особливі вимоги 
 

Не будуть опубліковані матеріали, що не відповідають ви-

могам і тематиці конференції, а також ті, що надійшли до Орг-

комітету із запізненням. 

 

Адреса оргкомітету 
 

Яновський Валерій Анатолійович, 
секретар Оргкомітету XV Всеукраїнської молодіжної 
науково-технічної конференції «Машинобудування України 
очима молодих: прогресивні ідеї – наука –виробництво», 
кафедра  технологій  машинобудування, 
Житомирський державний технологічний університет, 
вул. Черняховського, 103, 
м. Житомир–5, 
10005. 

Тел.: (0412) 22-69-19; (0412) 24-14-18. 

Факс: (0412) 24-14-22. 

E-mail: olena_ihorivna@rambler.ru 

 

 

Важливі дати 

 

1. Подача заявки та матеріалів – до 1 жовтня 2015 р. 

(в електронному вигляді або за поштовим штемпелем). 

2. Отримання запрошення – не пізніше 10 жовтня 

2015 р. (в електронному вигляді); не пізніше 21 жовт-

ня (поштою). 

3. Заїзд учасників 4 листопада 2015 р. 

4. Робота конференції – 5–6 листопада 2015 р. 

5. Отримання повідомлення про прийняття статті до 

друку – не пізніше 31 грудня 2015 р. 

 
Зразок 

Заявка 
(заповнюється на кожного учасника) 

Прізвище ______________________________________  

Ім’я, по батькові ________________________________  

Адреса учасника (індекс): ________________________  

 ______________________________________________  

Місце навчання: ________________________________  

 ______________________________________________  

Посада (підкреслити): студент      магістр    аспірант 

Телефон (код міста): _____________________________  

Телефон (мобільний): ____________________________  

Факс:  _________________________________________  

E-mail: ________________________________________  

Назва роботи:  __________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 

Форма представлення графічного матеріалу доповіді: 

плакати, слайди, плівки для «Полілюксу», інше (вказа-

ти) 

 ______________________________________________  
 

 

Підпис учасника 
 

______________ 

Міністерство освіти і науки України 
 

Житомирський державний технологічний університет 
 

Донбаська державна машинобудівна академія 
 

Запорізький національний технічний університет 
 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 
 

Кіровоградський національний технічний університет 
 

Кременчуцький національний університет 

ім. М.В. Остроградського 
 

Луцький національний технічний університет 
 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 
 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 
 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Сумський державний університет 
 

Тернопільський національний 

технічний університет ім. І.П. Пулюя 
 

Хмельницький національний університет 
 

Інститут надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля НАН України 
 

 
 

XV Всеукраїнська молодіжна 

науково-технічна конференція 
 

«МАШИНОБУДУВАННЯ  

УКРАЇНИ ОЧИМА МОЛОДИХ:  

прогресивні ідеї – наука – виробництво» 
 

4 – 7 листопада 2015 р. 

 
 

Житомир – 2015 



 

Житомирський державний технологічний універси-

тет (ЖДТУ) і низка провідних вищих навчальних за-

кладів та наукових установ України з 4 по 7 листопа-

да 2015 р. проводять у м. Житомир XV Всеукраїнську 

молодіжну науково-технічну конференцію 

«Машинобудування України очима молодих: 

прогресивні ідеї – наука – виробництво». 

Мета конференції – обмін науково-технічною інформаці-

єю, встановлення ділових та особистих стосунків між молоди-

ми вченими України в області механічної обробки, виявлення 

нових можливостей кооперації та об’єднання зусиль з вирішен-

ня спільних проектів. 

Необхідність та корисність таких зустрічей підтверджує ве-

лика кількість конференцій, симпозіумів, семінарів, що відбу-

ваються в Україні та за її межами кожного року. При цьому да-

на конференція має на меті згуртування та творче піднесення 

молодої прогресивної генерації вчених України. 

Оргкомітет має надію, що дана конференція покладе поча-

ток співпраці молодих вчених-машинобудівників, буде сприяти 

досягненню поставленої мети та розвитку перспективних зв’яз-

ків. 

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі конференції, ви-

ступити з доповідями та повідомленнями студентів, магістрів 

та аспірантів вашого навчального закладу. 

 

 

 

Основні наукові напрями конференції 
 

Основні наукові напрями конференції відповіда-

ють спеціальностям за класифікацією ВАК України: 

05.02.08 – «Технологія машинобудування»; 

05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верста-

ти та інструменти» 

 

 

      Робочі мови конференції: українська та російська 

 
Всі витрати, пов’язані з проведенням конференції 

та публікацією тез доповідей, несуть організатори. 

Оплата харчування, проживання та проїзду до м. Жи-

томир і назад – за  рахунок   учасників  конференції. 

Організаційний комітет 
 

Голова: Мельничук П.П. – докт. техн. наук, проф., ректор ЖДТУ 

Заступники 

голови: 

Олійник О.В. – докт. екон. наук, проф., 

перший проректор ЖДТУ 

 Полонський Л.Г. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. технологій 

машинобудування ЖДТУ 

 Шевченко О.В. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. металорізальних верстатів 

і систем ЖДТУ 

Члени 

Оргкомітету: 

Клименко Г.П. – докт. техн. наук, проф., 

проф. каф. комп’ютеризованих 

мехатронних систем, інструментів 

та технологій Донбаської державної 

машинобудівної академії (ДДМА) 

(м. Краматорськ Донецької області) 

 Равська Н.С. – докт. техн. наук, проф., 

проф. каф. «Інтегровані технології 

машинобудування» Національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 

(НТУУ «КПІ») 

 Балицька Н.О. – канд. техн. наук, 

доц. каф. технологій 

машинобудування ЖДТУ 

 Антонюк В.С. – докт. техн. наук, проф., 

проф. каф. виробництва приладів 

НТУУ «КПІ» 

 Виговський Г.М. – канд. техн. наук, доц., 

проректор з науково-педагогічної 

роботи ЖДТУ 

 Внуков Ю.М. – докт. техн. наук, проф., 

проректор з наукової роботи 

Запорізького державного технічного 

університету 

 Грабченко А.І. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. інтегрованих технологій 

машинобудування ім. М.Ф. Семка 

Національного технічного 

університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

(НТУ «ХПІ») 

 Громовий О.А. – канд. техн. наук, доц., декан факуль-

тету інженерної механіки ЖДТУ 

 Гурей І.В. – докт. техн. наук, проф., проф. каф. 

технології машинобудування 

Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 Доброскок В.Л. – докт. техн. наук, проф., 

проф. каф. інтегрованих технологій 

машинобудування ім. М.Ф. Семка 

НТУ «ХПІ» 

 Залога В.О. – докт. техн. наук, проф., проф. каф. 

технології машинобудування, верс-

татів і інструментів Сумського 

державного університету 

 Клименко С.А. – докт. техн. наук, проф., 

заст. директора Інституту 

надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля НАН України 

 Ковальов В.Д. – докт. техн. наук, проф., 

ректор ДДМА 

 Лоєв В.Ю. – канд. техн. наук, доц., 

проф. каф. металорізальних верстатів 

і систем ЖДТУ 

 Луців І.В. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. конструювання верстатів, 

інструментів та машин 

Тернопільського національного 

технічного університету 

ім. І.П. Пулюя 

 Мазур М.П. – докт. техн. наук, проф., 

декан факультету 

заочно-дистанційного навчання 

Хмельницького національного 

університету 

 Марчук В.І. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. приладобудування 

Луцького національного технічного 

університету 

 Мельник О.Л. – канд. техн. наук, 

заступник декана факультету 

інженерної механіки ЖДТУ 

 Ночвай В.М. – канд. техн. наук, 

доц. каф. технологій 

машинобудування ЖДТУ 

 Павленко І.І. – докт. техн. наук, 

зав. каф. технології 

машинобудування Кіровоградського 

національного технічного 

університету 

 Пасічник В.А. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. «Інтегровані 

технології машинобудування» 

НТУУ «КПІ» 

 Петраков Ю.В. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. технології 

машинобудування НТУУ «КПІ» 

 Петрина Ю.Д. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. технологій 

нафтогазового машинобудування 

Івано-Франківського національного 

технічного університету 

нафти і газу 

 Саленко О.Ф. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. процесів і обладнання 

механічної та фізико-технічної 

обробки Кременчуцького 

національного університету 

ім. М.В. Остроградського 

(м. Кременчук Полтавської області) 

 Степчин Я.А. – канд. техн. наук, доц., 

доц. каф. металорізальних верстатів 

і систем ЖДТУ 

 Струтинський В.Б. – докт. техн. наук, проф., 

зав. каф. конструювання верстатів 

та машин НТУУ «КПІ» 

 Тонконогий В.М. – докт. техн. наук, проф., 

директор Інституту 

промислових технологій, дизайну і 

менеджменту Одеського національ-

ного політехнічного 

університету 

Секретар 

Оргкомітету: 

Яновський В.А. – доц., доцент кафедри технологій 

машинобудування ЖДТУ 
 


