
РРееєєссттррааццііййннаа  ффооррммаа  
 

Прізвище__________________________________  
Імя _______________________________________  
По-батькові________________________________  
Науковий ступінь___________________________  
Вчене звання ______________________________  
Організація ________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
Посада____________________________________  
Адреса для листування ______________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
Телефон __________________________________  
Факс _____________________________________  
E-mail ____________________________________  
Я планую: 
 виступити з пленарною доповіддю    
 виступити з секційною доповіддю     
 заочна участь у конференції               

Інформація про доповідь (автори і назва) 
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  
Назва секції _______________________________  
Необхідність бронювання житла ______________  

 
Реєстраційну форму, електронну версію 

відредагованих тез та копію квитанції про оплату 
оргвнеску необхідно надіслати на електронну або 
поштову адресу оргкомітету до 25 квітня 2017 р. 
 

Адреса оргкомітету: 
ТНТУ імені Івана Пулюя, 

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 
тел./факс.(0352)254983 

E-mail: konf_otcm@ukr.net 
 

Контактні телефони оргкомітету: 
Луців І.В. (097)1845049 

Кобельник В.Р. (068)0111065 
Кашуба Н.П. (098)9882753 

 

Умови участі 
Для участі в конференції необхідно направити в 

оргкомітет: 
 реєстраційну форму; 
 тези доповідей; 
 копію квитанції про оплату. 
При реестрації учасники отримують матеріали 

конференції. 
За умовами участі в заходах оплата складає 400грн. 
Сума оргвнеску при заочній участі із 
опублікуванням тез конференції та отриманням 
роздрукованого збірника матеріалів складає 150 грн., 
електронного збірника матеріалів – 70 грн для 
учасників з України. Оргвнесок включає витрати на 
видання програми і тез конференції, інші 
організаційні витрати. Проїзд та проживання - за 
рахунок учасників конференції. 
 

Банківські реквізити 
Одержувач: ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ 
Укрексімбанку у м. Тернопіль; МФО 338879; код: 
26310146; р/р 2600301668594. Призначення платежу: 
за участь у конференції - ОТСМ (вказати прізвище та 
ініціали). Підтвердження про оплату (копію 
платіжного доручення з відміткою банку про 
перерахунок) надіслати на адресу оргкомітету 
конференції. 
 

Розміщення учасників 
Учасників конференції передбачається розмістити 

у готелях м. Тернополя і регіону. Інформацію щодо 
проживання можна знайти за електронною адресою 
http://109.te.ua/місто_Тернопіль/шукати_організацію
_в_рубриках_та_описах/Готелі 

Електронний варіант тез конференції буде 
розміщено в електронному репозитарії. 

 
Позапрограмні заходи 
Передбачаються екскурсійні тури для учасників 

конференції до історико-архітектурних пам’яток 
Тернопілля. 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України; 
Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя; 
Академія наук вищої освіти України; 
Академія інженерних наук України; 
Механіко-машинобудівний інститут  

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»;  
Донбаська державна машинобудівна академія; 

Національний університет «Львівська політехніка»; 
Луцький національний технічний університет; 

Кіровоградський національний технічний університет; 
Чернігівський національний технологічний університет 

«ОСП Корпорація Ватра»; 
Наукове товариство ім. Шевченка 

Тернопільська обласна організація Українського 
союзу науково-технічної інтелігенції 

 
ВВссееууккррааїїннссььккаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  

ккооннффееррееннццііяя  
          

ООББЛЛААДДННААННННЯЯ  ІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ССУУЧЧААССННООГГОО  
ММААШШИИННООББУУДДУУВВААННННЯЯ  

присвячена пам’яті заслуженого винахідника 
України, академіка АН вищої школи України, 

доктора технічних наук, професора 
Нагорняка Степана Григоровича  

  

  
ІІннффооррммааццііййннее  ппооввііддооммллеенннняя  

 
11 – 12 травня 2017 року 

м. Тернопіль 



Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Обладнання і технології  

сучасного машинобудування», 
присвячена пам’яті заслуженого винахідника 
України, академіка АН вищої школи України, 

доктора технічних наук, професора 
 

Нагорняка Степана Григоровича 

 
 

Метою конференції є створення, вдосконалення, 
модернізація і виготовлення сучасного обладнання 
машинобудівного комплексу, їх розрахунок, 
дослідження та впровадження у виробництво 

 
ННааппрряяммккии  ррооббооттии  ккооннффееррееннццііїї  ((ссееккццііїї))::  
- Сучасні технології в машинобудуванні та 

металообробці; 
- Нові матеріали, міцність та довговічність 

конструкцій; 
- Напрямки сучасного розвитку процесів 

обробки різанням; 
- Синтез конструкцій елементів в сучасних 

верстатно-інструментальних системах; 
- CAD/CAM/CAE системи у машинобудівному 

комплексі 
  
РРооббооччіі  ммооввии  ккооннффееррееннццііїї::  
українська, російська, англійська 
ММааттееррііааллии  ккооннффееррееннццііїї::  
До початку роботи планується видати матеріали 

конференції. Повнотекстові статті по матеріалах 
доповідей можуть бути опубліковані у фаховому 
виданні: науковому журналі “Вісник 
Тернопільського національного технічного 
університету” 

ППррооггррааммнниийй  ккооммііттеетт  
Голова 

Ясній П.В., д.т.н., проф., ректор ТНТУ 
Співголова 

Ковальов В.Д., д.т.н., проф., ректор ДДМА  
Заступники голови: 

Луців І.В., д.т.н., проф., зав. каф. ТНТУ 
Рогатинський Р.М., д.т.н., проф., проректор ТНТУ 

Члени програмного комітету: 
Бобир М.І., член-кореспондент НАН України, 
д.т.н., проф., директор ММІ НТУУ «КПІ» 
Внуков Ю.М., д.т.н., проф., проректор ЗНТУ  
Гевко Б.М., д.т.н., проф., ТНТУ 
Грабченко А.І., д.т.н., проф., зав. каф. НТУ «ХПІ» 
Грицай І.Є., д.т.н., проф., зав. каф. НУ «ЛП» 
Данильченко Ю.М., д.т.н., проф., зав. каф. «КПІ» 
Дмітрієв Д.О., д.т.н., проф. ХНТУ 
Залога В.О., д.т.н., проф., зав. каф. СумДУ 
Іскович-Лотоцький Р.Д. д.т.н.,проф, зав.каф. ВНТУ 
Кальченко В.І., д.т.н., проф., зав. каф., ЧНТУ  
Кириченко А.М., д.т.н., проф., зав. каф., КНТУ  
Киричок П.О., д.т.н., проф., проректор НТУУ «КПІ» 
Клименко Г.П., д.т.н., проф., зав. каф., ДДМА  
Кузнецов Ю.М., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», 
академік-секретар АНВО України 
Мазур М.П., д.т.н., проф., декан ХНУ 
Малащенко В.О., д.т.н., проф., зав. каф. НУ «ЛП» 
Мельничук П.П., д.т.н., проф.ЖДТУ 
Оборський Г.О., д.т.н., проф., ректор ОНПУ  
Пальчевський Б.О. д.т.н., проф., зав. каф. ЛНТУ 
Павленко І.І. д.т.н., проф., зав. каф. КНТУ 
Панчук В.Г. д.т.н., проф., зав. каф. ІФНУНГ 
Пасічник В.А., д.т.н., проф., зав. каф. НТУУ «КПІ» 
Пермяков О.А., д.т.н., проф., професор НТУ «ХПІ» 
Петраков Ю.В., д.т.н., проф., зав. каф. НТУУ «КПІ» 
Пилипець М.І., д.т.н., проф., зав. каф. ТНТУ 
Равська Н.С., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ»  
Рудь В.Д. д.т.н., проф., зав. каф. ЛНТУ 
Саленко О.Ф. д.т.н., проф., зав. каф. КрНУ 
Струтинський В.Б., д.т.н., проф., зав. каф. НТУУ 
«КПІ», перший віце-президент АІН України 
Тонконогий В.М., д.т.н., проф., дир.. ІПТДМ ОНПУ 
Шевченко О.В., д.т.н., проф., «КПІ», зав.каф. ЖДТУ 
Щиренко В.В., ген. директор «ОСП Ватра» 

Організаційний комітет 
Голова :Луців І.В., д.т.н., проф. 
Заступник голови, вчений секретар  
Кобельник В.Р., к.т.н., доц. 
Технічний секретар Кашуба Н.П., асистент 
Члени організаційного комітету:  
Лещук Р.Я, к.т.н., доц.; Нагорняк Г.С. к.т.н., доц.; 
Нагорняк І.С. ст. викл.; Гурей І.В. д.т.н., проф.; 
Гевко І.Б., д.т.н., проф.; Данилишин Г.М., к.т.н., доц.; 
Дзюра В.О. к.т.н., доц.; Кривий П.Д., к.т.н., доц.; 
Зеленський К.В., к.т.н., доц.; Зінь М.М., к.т.н., доц.; 
Волошин В.Н., к.т.н., доц.; Шанайда В.В, к.т.н., доц.; 
Дубецький І.Д, ст. викл.; Шарик М.В. ст. викл.  

ВВииммооггии  ддоо  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  ддооппооввііддеейй::  
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по 
лівому краю) Ініціали та прізвище автора (ів) 
науковий ступінь, вчене звання мовою тез (Times 
New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому 
краю) (канд. техн. наук – Ph.D.; доц. – Assoc. Prof.; 
докт. техн. наук – Dr.; проф. – Prof.). Організація, 
країна (Times New Roman, 12 pt, центрування по 
лівому краю), пропуск рядка 10 pt. НАЗВА 
ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., bold, 
центрування  посередині) пропуск рядка 10 pt. 
Ініціали та прізвище автора (ів), науковий ступінь, 
вчене звання англійською мовою (Times New Roman, 
12 pt., bold, центрування по лівому краю) НАЗВА 
ДОПОВІДІ англійською мовою (Times New Roman, 
12 pt., bold, центрування посередині), пропуск рядка 
10 pt. Текст публікації. Література (Times New 
Roman, 12 pt., bold, центрування по ширині рядка). 
Відредаговані тези доповідей обсягом 1-2 повні 
сторінки друкуються на листках білого паперу 
формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін. Тип 
шрифту Times New Roman, розмір − 12 pt., інтервал – 
одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на 
комп’ютері у форматах *.jpeg, *.tiff, *.pcx. Назва 
файлу повинна відповідати прізвищу першого автора 
на мові оформлення тез. Доповіді для публікації у 
фахових виданнях можуть бути опубліковані у 
вигляді статті. Обсяг статті для опублікування 5-10 
сторінок. Вимоги до оформлення та умови 
опублікування у журналі “Вісник ТНТУ” розміщені 
на сайті http://library.tntu.edu.ua/visnyk/visnyk_rules/ 


