
Тематика конференції 
 

 Технології та обладнання для отримання губ-
ки, злитків та відливок з титану та його спла-
вів. 

 Адитивні технології в виробництві виробів з 
титанових сплавів. 

 Виробництво та використання порошків тита-
ну. 

 Деформаційна обробка титану. 
 Структура та властивості титанових сплавів. 
 Нові сплави на основі титану та інтерметалідів 

титану. 
 Інженерія поверхні титанових сплавів. 
 Технології зварювання та пайки титанових 

сплавів. 
 Застосування виробів та конструкцій з титану 

та сплавів на його основі в промисловості. 
 
Робочі мови конференції 
 
Українська, англійська, російська. 
 
Для участі в конференції необхідно заповнити 
реєстраційну форму та разом з тезами доповідей 
направити в Оргкомітет. Конференцію буде організо-
вано у вигляді сесій пленарних та стендових допові-
дей. Після конференції буде видано збірку доповідей. 
Розмір доповідей до 6 стор. А4 (12 кегль, 1,5 інтерва-
ли, поля по 2 см з кожної зі сторін), включаючи 
ілюстрації, таблиці, список літератури. 
 
Схвалені Програмним комітетом конференції доповіді 
можуть бути опубліковані в журналах «Автоматичне 
зварювання» та «Сучасна електрометалургія» в 2020 
р. 
 
Тривалість доповідей до 25 хвилин (20 хвилин на до-
повідь та 5 хвилин на обговорення); презентація на 
мультімедійному проекторі. 
 
 
 

Контрольні дати 
 
1. Подача заявок на участь 

та відправка доповідей 
до 15.05.2020 р. 

2. Розсилка програми кон-
ференції 

до 22.05.2020 р. 

3. Оплата організаціоного 
внеску 

до 01.06.2020 р. 

 
Виставка 
 
Під час роботи конференції в корпусі №4 ІЕЗ ім. Є.О. 
Патона буде працювати виставка «Зварювання та 
споріднені технології». Час роботи виставки: 1 червня 
з 14.00 до 17.00; 2 червня з 10.00 до 16.00. 
 
Програма 
 
1 червня Понеділок 
14:00 – 17:00 Реєстрація учасників конференції 
17:00 – 20:00 Дружня вечеря-зустріч 

 
2 червня Вівторок 
10:00 – 11:15 Пленарні доповіді 
11:15 – 11:35 Кава-брейк 
11:35 – 13:00 Пленарні доповіді 
13:00 – 14:00 Обідня перерва 
14:00 – 16:00 Пленарні доповіді 
11:00 – 16:00 Сесія стендових доповідей 
17:00 – 22:00 Дружня вечеря 
  
3 червня Середа 
09:00 – 11:00 
11:30 – 14:00 

Пленарні доповіді 
Відвідування спільної лабораторії 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НТУУ «КПІ 
ім. Ігоря Сікорського» та КУІЗ 
«Плазмово-дугових процесів зва-
рювання та обробки матеріалів» 
або НВЦ «Титан ІЕЗ ім. Є.О. Па-
тона». Про час від'їзду автобусів 
від 4-го корпусу ІЕЗ ім. Є.О. Пато-
на буде повідомлено додатково. 

 

Реєстраційний внесок 
 
Реєстраційний внесок 2400 грн. (1200 грн. для студен-
тів та супроводжуючих осіб). 
Реєстраційний внесок включає оплату підготовки та 
видання збірки доповідей конференції; кава-брейку в 
перерві між засіданнями, транспортних витрат, ве-
чері-зустрічі, а також інших організаційних витрат. 
Рахунок для оплати реєстраційного внеску надаємо за 
запитом. 
 
Реєстрація учасників конференції 
 
Реєстрація учасників конференції буде проводитися в 
холі 4-го корпусу ІЕЗ ім. Є.О. Патона 1 червня з 14:00 
до 17:00 та 2 червня з 9:00 до 11:15 за адресою: ІЕЗ ім. 
Є.О. Патона НАНУ, вул. Казимира Малевича 11, м. 
Київ. 
 
Розміщення 
 
Бронювання проживання учасники конференції про-
водять самостійно.  
Оргкомітет конференції рекомендує звертатися на 
сайти готелів м. Києва: 

 www.druzhba-hotel.kiev.ua – «Дружба» 
 www.predslavahotel.com – «Предслава» 
 www.hotelmir.kiev.ua – «Мир» 
 www.feofaniya.net.ua – «Феофанія» 

 
 
 



 
Реєстраційна картка учасника  
 
Прізвище____________________________________  
 
Ім'я __________________________________________  
 
По-батькові____________________________________  
 
Країна  _______________________________________  
 
Місце роботи  __________________________________  
 
Вчений ступінь  ________________________________  
 
Назва доповіді  _________________________________  
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
 
Тривалість перебування днів ____ 
 
Супроводжуючі особи  __________________________  
 
Адреса для листування:  _________________________  
 ______________________________________________  
 
Тел./факс:  ____________________________________  
 
E-mail:  _______________________________________  
 
Маю намір: 
 
 взяти участь в конференції з пленарною доповіддю 
 взяти участь в конференції зі стендовою доповіддю 
 взяти участь в конференції без доповіді 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Програмний комітет 
 

академік Б.Є. Патон – голова, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ; 
 
член-кор. НАНУ С.В. Ахонін, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ; 
В.О. Бренер, ПАТ «Інститут титану»; 
акад. НАНУ О.М. Івасишин, 
ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ; 
Д.В. Ковальчук, ТОВ «Червона хвиля»; 
акад. НАНУ І.В. Крівцун, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ; 
акад. НАНУ Л.М. Лобанов, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ; 
член-кор. НАНУ В.М. Нестеренков, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ; 
В.В. Сівак, ТОВ «ЗТМК»; 
акад. НАНУ С.О. Фірстов, 
ІПМ ім. І.М. Францевича НАНУ; 
зав. каф., В.С. Шевченко, 
НУ «Запорізька політехніка». 
 
Організаційний комітет 
 
к.ф.-м.н. Олександр Зельніченко, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, 
тел./факс: (38044) 200-82-77, 
E-mail: journal@paton.kiev.ua; 
к.т.н. Ірина Романова, 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ, 
тел.: (38044) 205-22-26, 
E-mail: romanova@paton.kiev.ua; 
проф. Олександр Овчинников, 
НУ «Запорізька політехніка». 
 
www.pwi-scientists.com/ukr/titan2020 

 
Адреса для листування: 
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ,  
вул. Казимира Малевича, 11, 
м. Київ, 03150, Україна 
 

 
Національна академія наук України 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ 
Запорізький титано-магнієвий комбінат 

Інститут титану 
Національний університет «Запорізька політехніка» 

Міжнародна Асоціація «Зварювання» 
 
                           
 
 

 

 
 

V I  М І Ж Н А Р О Д Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  
 

Титан 2020: 
Виробництво та застосування 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України 
 

1 – 3 червня 2020 
 

Інформаційна підтримка: 
«Сучасна електрометалургія» 
«Автоматичне зварювання» 

«Biuletyn Instytutu Spawalnictwa» 

    


