
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

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

Харків 
Єфіменко О.В.. (заступник голови) - Україна, 
Харків  
Глушкова Д.Б. (заступник голови) - Україна, Ха-
рків  
         Члени наукового комітету  

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

 
НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

◊ Сучасне матеріалознавство – стан,   
проблеми,  перспективи. 
◊  Технології обробки матеріалів. 
◊  Освітні інновації при підготовці спе-
ціалістів в галузі матеріалознавства. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

22 вересня:  
930 ―  1000 ― реєстрація;                    
1030 ― 1230 ― доповіді учасників; 
1230 ―  1330 ― перерва;                     
1330 ―  1630 ― доповіді учасників: 

23 вересня:  
         1000 ―  1230 ― доповіді учасників; 
         1230 ―  1330 ― перерва;                     
         1330 ―  1630 ― доповіді учасників;  
         1630 ― підведення підсумків. 

(В порядку денному конференції можливі зміни) 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Кафедра технології металів та матеріалознавства  
Завідувач кафедри ТМтаМ  

Проф. Глушкова Діана Борисівна тел. (097)-481-15-93 
E-mail: diana.borisovna@gmail.com 

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

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-технічна конференція 

“Матеріалознавство та  
технології” 

 

 

22-23 вересня 2022 р. 
    Україна, Харків 

Інформаційне повідомлення 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі 
Міжнародної науково-технічної конференції 

 «Матеріалознавство та               
технології»,  

яка проводиться  в ZOOM 
 

згідно з Посвідченням  №928 Державної на-

укової установи «Український інститут нау-

ково-технічної експертизи та інформації» від 

23.11.2021 року Харківським національним 

автомобільно-дорожнім університетом 

сумісно з ТОВ НВО «Укрінтех», державним 

підприємством “Завод ім. В.О. Малишева”, 

АТ «Харківський машинобудівний завод» 

«Світло Шахтаря» з 22 по 23 вересня 2022 

року.  

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА 
Для включення в програму конференції 

розглядаються заявки на участь, які надій-
шли в Оргкомітет до 20.09.2022 в електрон-
ному вигляді в електронному вигляді за ад-
ресою 

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

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Матеріали конференції будуть опубліко-
вані у збірнику праць конференції. Вимоги 
до оформлення статей містяться в додатку 
до запрошення.  

Матеріали статей для публікацій 
необхідно направляти в електронному 
вигляді до 01.10.2022 р. за наданими елек-
тронними адресами. 
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