
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
Проїзд від Південного залізничного та Цен-
трального автобусного вокзалів до станції 
метро „Пушкінська”, Салтівська лінія мет-
рополітену. Адреса університету: Харківсь-
кий національний автомобільно-дорожній 
університет, кафедра ТМтаМ, вул. Яросла-
ва Мудрого, 25, м. Харків, 61002. 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ  
“Пріоритетні напрями                                       
матеріалознавства” 

 

Прізвище, імя та по батькові (повністю)___ 

____________________________________ 

Секція_______________________________ 

Тема доповіді_________________________ 

Мова доповіді_________________________ 

Організація (повна назва та адреса)______ 

____________________________________ 

Посада______________________________ 

____________________________________ 

Науковий ступінь, звання_______________ 

____________________________________ 

 

Поштова адреса (поштовий індекс, країна, 

місто, вулиця, будинок, квартира)_________ 

_____________________________________

Телефон (мобільний, домашній)__________  

_____________________________________ 

Е-mail ________________________________ 

Для доповіді необхідний проектор 

Так -     , Ні -    

Необхідність бронювання готелю і класність 

номеру_______________________________ 

Дата приїзду_______Дата виїзду__________ 

 

Підпис учасника_______________________ 

 
Шановні колеги! 

Для своєчасного бронювання житла про-
симо заповнити заявку на житло і надісла-
ти її завчасно за адресою ХНАДУ. Витрати 
на проживання та харчування учасники 
конференції несуть самостійно. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Харківський національний автомобільно-

дорожній університет  
(ХНАДУ), 

ТОВ НВО «Укрінтех» 
  ДП “Завод ім. В.А. Малишева”, 

 АТ «Харківський машинобудівний завод» 
«Світло Шахтаря» 

Кафедра 
технології металів та матеріалознавства                                            

ім. О.М. Петриченка  
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
Міжнародна  

науково-практична конференція 

“Пріоритетні напрями                             
матеріалознавства” 

 

 

23-24 вересня 2021 р. 
    Україна, Харків 

Інформаційне повідомлення 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Богомолов В.О. (голова) - Україна 
Дмитрієв І.А. (заступник голови) – Україна, 

Харків 
Кириченко І.Г. (заступник голови) - Україна, Ха-
рків  
Глушкова Д.Б. (заступник голови) - Україна, Ха-
рків  
         Члени наукового комітету  

Сайчук О.В. - Україна, Харків 
Лукаш Качмарек - Польща, Лодзь 
П'єр Негре – Франція, Ліон  
Дурягіна З.А. - Україна, Львів  
Роїк Т.А. - Україна, Київ  
Бриков М.М. - Україна, Запоріжжя  
Калініна Н.Є. - Україна, Дніпро  
Гапонова О.П. - Україна, Суми  
Дощечкіна І.В. - Україна, Харків     

 
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

◊ Сучасні матеріали та технології їх оброб-
ки.  
◊  Шляхи підвищення довговічності деталей 
та вузлів машин на основі конвергенції тех-
нологій.  
◊  Наноматеріали та нанотехнології.  
◊  Неруйнівні методи контролю якості мате-
ріалів.  
◊  Освітні інновації при підготовці спеціаліс-
тів в галузі матеріалознавства. 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА 
Для включення в програму конференції 

розглядаються заявки на участь, які надій-
шли в Оргкомітет до 18.09.2021 в елект-
ронному вигляді за адресою 

diana@khadi.kharkov.ua 
lalaz1932@gmail.com 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі 

Міжнародної науково-практичної              
конференції 

«Пріоритетні напрями                                               
матеріалознавства» 

 
 що проводиться згідно з Посвідченням  

№856 Державної наукової установи 

«Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» від 16.12.2020 

року Харківським національним авто-

мобільно-дорожнім університетом сумісно 

з ТОВ НВО «Укрінтех», державним 

підприємством “Завод ім. В.О. Малише-

ва”, акціонерним товариством «Харківсь-

кий машинобудівний завод» «Світло Шах-

таря», яка відбудеться з 23 по 24 вересня 

2021 року  в місті Харкові. 

Конференція проводиться для підтрим-

ки дискусії і публікації результатів науко-

во-дослідних робіт, узагальнюючих до-

слідження, що виконуються у вищих нав-

чальних закладах, науково-дослідних ін-

ститутах, на промислових підприємствах, 

науково-виробничих об'єднаннях в Україні 

та за кордоном, а також результатів до-

сліджень, виконаних за особистої 

ініціативи авторів.  

Мета конференції: обмін між вченими і 

практиками новими рішеннями і пріорите-

тними розробками в галузі матеріало-

знавства, металургії, зварювання, лиття, 

обробки металів тиском, адитивних тех-

нологій та підготовка спеціалістів з ма-

теріалознавства. 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Матеріали конференції будуть опубліко-

вані у фаховому журналі «Вісник Харківсь-
кого національного автомобільно-
дорожнього університету» та у збірнику 
праць конференції. Вимоги до оформлення 
статей містяться в додатку до запрошення. 
Статті, оформлені з порушенням вимог, 
опубліковані не будуть. 

Матеріали статей для публікацій 
необхідно направляти в електронному та 
роздрукованому вигляді за адресою: 
Харківський національний автомобільно-
дорожній університет, кафедра технології 
металів та матеріалознавства, вул. 
Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, з 
приміткою Міжнародна науково-практична  
конференція “Пріоритетні напрями                                               
матеріалознавства” та на електронні 
адреси: 

diana@khadi.kharkov.ua 
lalaz1932@gmail.com 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
22 вересня ―  день заїзду. 
23 вересня:  

930 ―  1030 ― реєстрація;                    
1030 ― 1230 ― пленарне засідання; 
1230 ―  1330 ― обід;                     
1330 ―  1630 ― робота секцій;  

24 вересня: 
         930 ―  1230 ― робота секцій; 
         1230 ―  1330 ― обід;                     
         1330 ―  1630 ― робота секцій;  
         1630 ― підведення підсумків. 
(В порядку денному конференції можливі незначні зміни) 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Кафедра технології металів та матеріалознавства  
8-057-707-37-29; 

Завідувач кафедри ТМтаМ  
Проф. Глушкова Діана Борисівна тел. (097)-481-15-93 

E-mail: diana@khadi.kharkov.ua  
Доц. Лалазарова Наталія Олексіївна  

тел. (095)-390-38-16    E-mail: lalaz1932@gmail.com 

 

mailto:lalaz1932@gmail.com
mailto:diana@khadi.kharkov.ua

