
ШАНОВНІ КОЛЕГИ 

На базі ДВНЗ «Приазовського державного 

технічного університету», (м. Маріуполь, Донецька 

обл., Україна) за підтримки та активної участі  

Громадської організації «Товариство зварювальни-

ків України»,  

18-19 травня 2021 року проводиться Міжнародна 

конференція «Сучасні проблеми зварювання та 

споріднених технологій. Проблеми ресурсо- та 

енергозбереження зварювальних процесів. удо-

сконалення підготовки кадрів», що присвячена 

75-річчю кафедр «Автоматизації та механізації 

зварювального виробництва» та «Металургія і 

технологія зварювального виробництва»  

ДВНЗ «ПДТУ» 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Підвищення якості і ефективності процесів зва-

рювання та інших споріднених технологій; 

2. Проблеми проектування, виготовлення і експлу-

атації зварних конструкцій; 

3. Система сертифікації продукції зварювального 

виробництва; 

4. Фізико-хімічні процеси при зварюванні та спо-

ріднених процесах; 

5. Контроль якості та надійність зварних конструк-

цій; 

6. Енерго- та ресурсозбереження у зварюванні; 

7. Удосконалення підготовки кадрів в умовах бага-

торівневої системи вищої освіти. 

8. Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, 

комп’ютерні та інформаційні технології в зварю-

ванні та споріднених процесах. 

9. Механізація та автоматизація у зварюванні та 

споріднених процесах 

10. Матеріалознавство у зварюванні та споріднених 

процесах 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, англійська. 

До початку роботи конференції будуть випу-

щені тези доповідей. Найкращі доповіді будуть ре-

комендовані для видання  у журналі «Вісник ДВНЗ 

«ПДТУ». 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

НАДІСЛАТИ на адресу pstu.edu.oitzv@gmail.com 

ЗАЯВКУ на участь та ТЕЗИ доповідей в елект-

ронному вигляді (обсягом 1-2 повних сторінок) – 

ДО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ 

При отриманні кафедрою електронних матеріалів - 

на Вашу електрону адресу буде надіслано відповідне 

повідомлення. 

Матеріали , що надіслані пізніше зазначеного тер-

міну, або оформлені не у відповідності з вимогами, 

можуть бути не опубліковані. 
Вартість друкованого збірника матеріалів конференції 

складає 100 гривень. Електроний варіант в форматі PDF 

надсилається безкоштовно.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННІ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповідей (обсяг 1-2 повних сторінок) офор-

млюються за наступними вимогами: 

У першому рядку з абзацу шрифтом Times New 

Roman Cyr (звичайний) розміром 10 пт прописними 

– назва тез. 

У наступному рядку з абзацу – прізвище та ініціали 

автора, скорочену назву організації та назву міста 

Текст розмістити на білому папері формату А5, з 

полями 20 мм з усіх боків.  

Сторінки не нумерувати.  

Орієнтація сторінки для розміщення тексту – книж-

кова. Текст тез оформити в редакторі Word для 

Windows шрифтом Times New Roman  розміром 

10пт, між рядками – одинарний інтервал, абзацний 

відступ 10 мм., вирівнювати по ширині сторінки з 

переносами 

У тексті статті не допускається виділення напівжир-

ним шрифтом. 

Текст тез оформлюється без рисунків та посилань на 

літературу. 

Назва файлу – за прізвищем доповідача  (файл з 

розширенням doc або docx) 
Відповідальність за достовірність наведених фактів і 

даних, обґрунтованість зроблених висновків і науко-

вий рівень тез несуть автори. 

Відповідальність за порушення авторських прав і не-

дотримання діючих стандартів несуть автори  

ТЕЗИ , ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ – НЕ 

ПУБЛІКУЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗВАРЮВАННЯ 

ТА СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

ПРОБЛЕМИ РЕСУРСО- ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ. УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ КАДРІВ» 

18-19 травня 2021 року 

 

ЗАЯВА 

на участь у конференції 

Прізвищє ______________________________ 

І'мя ___________________________________ 

По батькові _____________________________ 

Науковий ступінь________________________ 

Вчене звання  ___________________________ 

Посада _________________________________ 

Назва організації ________________________ 

Адреса для листування ___________________ 

_______________________________________ 

Tel ______________ e-mail ________________ 

 

Інформація щодо доповіді (автори та назва) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Напрям доповіді (вказати номер секції) 

_______________________________________ 

Необхідні технічні засоби: 

Проектор_______   Комп’ютер____________  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» (ПДТУ), вул. Університетська 7, 

87500, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна  

 

Контактна інформація оргкомітету: 

Тел. (0629) 44-65-91  

 

Вчений секретар конференції: 

(096) 57-22-579 – к.т.н., доц. 

Лаврова  Олена Володимирівна  

(e-mail: pstu.edu.oitzv@gmail.com) 

mailto:pstu.edu.oitzv@gmail.com


Міжнародний організаційний комітет 

 

Голова оргкомітету 

 

Волошин В’ячеслав Степанович – ректор ДВНЗ 

ПДТУ, д.т.н., проф. 

 

Заступник голови 

 

Роянов Вячеслав Олександрович – директор На-

вчально – наукового інституту металів, ДВНЗ 

«ПДТУ», д.т.н., професор ДВНЗ ПДТУ 

 

Члени організаційного комітету 

Ленцов І.А. – проректор з наукової роботи ДВНЗ 

«ПДТУ», к.т.н., доцент 

Суглобов В.В. – декан факультету машинобуду-

вання та зварювання, д.т.н., професор, заступник 

голови оргкомітету; 

Чигарьов В.В. – завідувач кафедри «Металургія і 

технологія зварювального виробництва», д.т.н., 

професор; 

Матвієнко В.М. – завідувач кафедри «Автомати-

зація та механізація зварювального виробництва», 

д.т.н., професор; 

Білик О.Г. – д.т.н., професор кафедри «Металур-

гія і технологія зварювального виробництва»; 

Захарова І.В. – к.т.н., доцент кафедри «Автомати-

зація та механізація зварювального виробництва»; 

Зусін А.М. – к.т.н., доцент кафедри «Металургія і 

технологія зварювального виробництва»; 

Іванов В.П. – д.т.н., професор кафедри «Автома-

тизація та механізація зварювального виробницт-

ва»; 

Лаврова О.В. – к.т.н., доцент кафедри «Автомати-

зація та механізація зварювального виробництва»; 

Серенко В.О. – к.т.н., доцент кафедри «Автомати-

зація та механізація зварювального виробництва»; 

Щетинін С.В. – д.т.н., професор кафедри «Металу-

ргія і технологія зварювального виробництва». 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний програмний комітет 

 

Захаров С.В. – Заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської 

ради, член ради випускників кафедри 

«АтаМЗВ» ПДТУ, к.т.н., доц., м.Маріуполь 

Квасницький В.Ф. – д.т.н., проф.  

зав. кафедри, НУК ім. адм. Макарова,  

м. Миколаїв 

Квасницький В.В. – д.т.н., проф.,  

зав. кафедри, НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»,  

м. Київ 

Савуляк В.І. - д.т.н., проф., зав. кафедри, 

ВНТУ, м. Вінниця 

Суглобов В.В. – д.т.н., проф., декан факульте-

ту ДВНЗ «ПДТУ», м.Маріуполь 

Чигарьов В.В. - д.т.н., проф., зав. кафедри, 

ДВНЗ «ПДТУ», м.Маріуполь 

Макаренко Н.О. - д.т.н., проф., зав. кафедри, 

ДДМА, м. Краматорськ 

Овчинников О.В. - д.т.н., проф., зав. кафедри, 

НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя 

Воз'янов Е.І. - головний зварювальник  

МК «Азовсталь», м.Маріуполь 

Крилов С.В. – голова  

НТЦ «Промавтосварка», м.Маріуполь 

Видмиш П.О. – головний зварювальник  

ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС", 

м.Маріуполь 

Агєєв І.О. – начальник цеху  

ПАТ «Краматорський феросплавний завод», 

м. Краматорськ 

Mohammad Essa Matarneh – University  

Al-Huson, Iordan 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний  

технічний університет», Україна 

Маріупольська міська рада, Маріупольський 

ремонтно-механічний завод МРМЗ; 

ТОВ «МК «Азовсталь»; ПРАТ «МК ім. Ілліча»; 

ПАТ ЗТР; Київський політехнічний інститут; 

Запорізький національний технічний 

університет; Донбаська державна 

машинобудівна академія; Польща; м. Бостон, 

США; Ізраїль; ТМ «Велтек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗВАРЮВАННЯ 

ТА СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

ПРОБЛЕМИ РЕСУРСО- ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ. УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ КАДРІВ» 

 

 

 

18 – 19 травня 2021 р. 

 

м. Маріуполь 

https://pstu.edu/uk/contact/shhetynin-sergij-viktorovych/
https://pstu.edu/uk/contact/shhetynin-sergij-viktorovych/
https://pstu.edu/uk/contact/shhetynin-sergij-viktorovych/
https://pstu.edu/uk/contact/shhetynin-sergij-viktorovych/
https://zp.edu.ua/uploads/stud_rating/Pravyla_pryzn_akadem_styp_ZNTU_zatv_VR_N11_04.07.2019.pdf

