Тематика к
конференції










нології та облад
днання для отрим
мання губТехн
ки, ззлитків та відливвок з титану та його сплавів.
Ади
итивні технологіїї в виробництві виробів з
титаанових сплавів.
Виробництво та виккористання поро
ошків титану.
Деф
формаційна оброб
бка титану.
Струуктура та власти
ивості титанових сплавів.
Нові сплави на основі титану та інтеерметалідів
титаану.
Інжеенерія поверхні ттитанових сплавів.
Техн
нології зварюваання та пайки титанових
сплаавів.
Засттосування виробіів та конструкціій з титану
та сп
плавів на його осснові в промисло
овості.

Робочі мови
и конференції
Українська, англійська, росіійська.
Для участіі в конференц
ції необхідно заповнити
реєстраційн
ну форму та раазом з тезами доповідей
направити в Оргкомітет. Коонференцію будее організовано у виглляді сесій пленаррних та стендоввих доповідей. Після кконференції будее видано збірку доповідей.
Розмір допоовідей до 6 стор.. А4 (12 кегль, 1,5 інтервали, поля по 2 см з кожн
ної зі сторін), включаючи
в
ілюстрації, ттаблиці, список ллітератури.
Схвалені Пррограмним коміттетом конференц
ції доповіді
можуть бути опубліковані в журналах «Авт
томатичне
зварювання»» та «Сучасна еллектрометалургіія» у випусках журналлів в 2020 р.
Тривалість доповідей до 25 хвилин (20 хви
илин на доповідь та 5 хвилин на обгговорення); презентація на
мультімедій
йному проекторі..

Ко
Контрольні дати
и
1.
2.
3.

Подача заявоок на участь
та відправкаа доповідей
Розсилка проограми конференції
Оплата реєсттраційного
внеску

аційний внесок
Реєстра
до 15.05.2020 р.
до 22.05.2020 р.
до 01.06.2020 р.

Ви
иставка
П
Під час роботи коонференції в корпусі №4 ІЕЗ ім. Є.О.
П
Патона буде працювати виставка «Зварювання та спорііднені технологіїї». Час роботи виставки:
в
1 черввня з
144.00 до 17.00; 2 ччервня з 10.00 до
о 16.00.
Пр
Програма
1 червня
144:00 – 17:00
177:00 – 20:00

П
Понеділок
Рееєстрація учасни
иків конференції
Дрружня вечеря-зу
устріч

2 червня
100:00 – 11:15
111:15 – 11:35
111:35 – 13:00
133:00 – 14:00
144:00 – 16:00
111:00 – 16:00
177:00 – 22:00

Вівторок
П
Пленарні доповідіі
Кава-брейк
П
Пленарні доповідіі
О
Обідня перерва
П
Пленарні доповідіі
Сесія стендових доповідей
д
Дрружня вечеря

3 червня
099:00 – 11:00
111:30 – 14:00

Середа
П
Пленарні доповідіі
Відвідування спіл
льної лабораторії
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Пато
она, НТУУ «КП
ПІ
ім
м. Ігоря Сікорськ
кого» та КУІЗ ім
м.
Є.О. Патона «П
Плазмово-дугови
их
прроцесів зварюваання та обробкки
маатеріалів» або НВЦ
Н
«Титан ІЕ
ЕЗ
ім
м. Є.О. Патона». Про час від'їзд
ду
аввтобусів від 4-го
о корпусу ІЕЗ бу
удее повідомлено до
одатково.

Реєстрац
ційний внесок 24
400 грн. (1200 гр
рн. для студентів та су
упроводжуючих осіб).
Реєстрац
ційний внесок включає
в
оплату підготовки та
виданняя збірки доповідеей конференції; кава-брейку в
перерві між засіданням
ми, транспортни
их витрат, вечері-зустрічі, а також інших
і
організац
ційних витрат.
Рахунокк для оплати реєєстраційного внееску надається
за запиттом.
ація учасників конференції
к
Реєстра
Реєстрац
ція учасників кон
нференції буде проводитися
п
в
холі 4-го
о корпусу ІЕЗ ім
м. Є.О. Патона 1 червня
ч
з 14:00
до 17:00
0 та 2 червня з 9:0
00 до 11:15 за ад
дресою: ІЕЗ ім.
Є.О. Паттона НАНУ, вул. Казимира Малеевича 11, м.
Київ.
Розміщеення
Бронюваання проживання учасники конф
ференції проводять самостійно.
с
Оргкоміітет конференціії рекомендує звертатися
з
на
сайти го
отелів м. Києва:
 www.druzhba-hot
w
tel.kiev.ua – «Дру
ужба»
 www.predslavaho
w
otel.com – «Предсслава»
 www.hotelmir.kie
w
ev.ua – «Мир»
 www.feofaniya.ne
w
et.ua – «Феофаніія»

Реєстрацій
йна картка учасн
ника

Пр
Програмний коміітет

Прізвище _______________________________
_______

аккадемік Б.Є. Пат
тон – голова,
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ;

Ім'я ____________________________________
_________
По-батьковіі ____________________________
_________
Країна _________________________________
_________
Місце роботти ___________________________
_________
Вчений ступ
пінь _________________________
_________
Назва доповвіді __________________________
_________
________________________________________
_________
________________________________________
_________
Тривалість п
перебування днів ____
Супроводжууючі особи ___________________
_________
Адреса для листування: __________________
_________
________________________________________
_________
Тел./факс: _____________________________
_________
E-mail: _________________________________
_________
Маю намір:
 взяти учаасть в конференц
ції з пленарною доповіддю
д
 взяти учаасть в конференц
ції зі стендовою доповіддю
д
 взяти учаасть в конференц
ції без доповіді

чллен-кор. НАНУ С
С.В. Ахонін,
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ;
В..О. Бренер, ПАТ «Інститут титан
ну»;
аккад. НАНУ О.М. Івасишин,
ІМ
МФ ім. Г.В. Курд
дюмова НАНУ;
Д.
Д.В. Ковальчук, ТО
ОВ «Червона хви
иля»;
аккад. НАНУ І.В. К
Крівцун,
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ;
аккад. НАНУ Л.М. Лобанов,
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ;
чллен-кор. НАНУ В
В.М. Нестеренков,
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ;
В..В. Сівак, ТОВ «ЗЗТМК»;
аккад. НАНУ С.О. Фірстов,
ІП
ПМ ім. І.М. Фран
нцевича НАНУ;
прроф., В.С. Шевчеенко,
Н
НУ «Запорізька поолітехніка».

Національна аккадемія наук Укр
раїни
Інституут електрозварю
ювання ім. Є.О. Патона
П
НАНУ
З
Запорізький
тита
ано-магнієвий ко
омбінат
Інстит
тут титану
Націона
альний університ
тет «Запорізька політехніка»
Міжнародна Ассоціація «Зварюввання»

Ор
Організаційний к
комітет
к.ф.-м.н. Зельніченнко Олександр Ти
имофійович,
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ,
теел./факс: (38044) 200-82-77,
E--mail: journal@paaton.kiev.ua;
к.т.н. Романова Іррина Юріївна
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ,
ІЕ
теел.: (38044) 205-222-26,
E--mail: romanova@
@paton.kiev.ua;
прроф. О.В. Овчиннников,
Н
НУ «Запорізька поолітехніка».
w
www.pwi-scientistss.com/ukr/titan2020
Аддреса для листуування:
ІЕ
ЕЗ ім. Є.О. Патон
на НАНУ,
вуул. Казимира Маалевича, 11,
м.. Київ, 03150, Уккраїна

ШОСТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Тита
ан 2020:
В
Виробництво
о та застосування
ЗАПРОШЕННЯ
К
Київ,
ІЕЗ ім. Є.О
О. Патона НАН України
У
1 – 3 червня
ч
2020
Інформаціійна підтримка–
журнали «Сучасна
ж
а електрометалурггія» та
«Автомати
ичне зварювання»

