Тематикаа конференції:
– зварюван
ння та споріднен
ні технології з’єд
днання
та обробкки перспективн
них конструкцій
йних і
функціонаальних матеріаліів, фізико-хімічн
ні процеси при їхх реалізації;
– фізична та конструкційн
на міцність матееріалів,
зварних з’єднань і конструукцій, їх діагносттика та
продовжен
ння ресурсу експ
плуатації;
– автомаатизація і роб
ботизація техн
нологій
з’єднання та обробки маатеріалів, математичне
моделюван
ння процесів;
– створен
ння нових функц
ціональних, кон
нструкційних маттеріалів і техноллогій їх отриман
ння методами спееціальної електррометалургії;
– нові прооцеси і технології нанесення поккриттів
різного прризначення та інж
женерія поверхніі;
– матеріалли і технології длля медицини;
– адитивн
ні технології на основі зварюваальних
джерел енергії;
– технолоогії ремонту таа відновлення інфраструктурних і промислови
их об’єктів.
Робочі мови (українська, аанглійська).
Для участті в конференціїї необхідно запо
овнити
реєстрацій
йну форму і разом з тезами напраавити в
Оргкомітеет.
Вимоги доо тез:
тези до од
днієї сторінки А44, без ілюстраціій, таблиць, спи
иску посилань. О
Один автор под
дає не
більше двоох тез.
Участь в кконференції мож
жлива як наживо, так і в
on-line реж
жимі.
Схвалені Програмним комітетом конфееренції
доповіді б
будуть надрукоовані в журналаах ІЕЗ
ім. Є.О. Паатона.
Збірку тезз доповідей в електронному вигляді
в
буде розмііщено на сайті коонференції.
Тривалістьь доповідей до 20 хвилин (15 хвилин
х
на доповід
дь і 5 хвилин на обговорення). ПрезенП
тація допоовідей на мультім
медійному проеккторі.

Контрольні даати
Подання заявокк для участі:
– тез доповідей
й
– без доповіді
Розсилка прогррами та збірки
тез конференціїї
Оплата організааційного внеску

до 20.10.2022
2
до 10.11.2022
2
до 04.11.2022
2
до 16.11.2022
2

Виставка
Під час роботи
и конференції в корпусі №4 ІЕ
ЕЗ
ім. Є.О. Патонаа буде проходитти виставка «Зварювання та сп
поріднені технол
логії». Час роботти
виставки: 17 ли
истопада з 10:00
0 до 16:00. Умовви
участі у виставц
ці оговорюютьсяя окремо.
Я ПРОГРАМА
ПОПЕРЕДНЯ
17 листопада

Вівторок

09:00 – 11:00

Реєстрація учасників
конференції
Пленарні доповіді
Кава-брейк
Пленарні доповіді
Кава-брейк
Пленарні доповіді
Сесія стендов
вих доповідей
Дружня вечер
ря-зустріч

10:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40 – 17:00
10:00 – 16:00
17:00 – 20:00

Реєсстрація учасник
ків конференції
Реєсстрація учасників конференції бу
уде проводитисьь в холі другого поверху IV кор
рпусу ІЕЗ ім.
Є.О. Патона 17 лисстопада з 09:00 до 11:00 за
адреесою: ІЕЗ ім. Є.О
О. Патона НАНУ
У, вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ.

Реєстраційний
й внесок
Сума реєстраціійного внеску заа одного учасникка
складає 600 грн
н. (для участі нааживо) та 400 грн.
(для участі on-lline). Реєстраційний внесок вклю
ючає оплату підгготовки і виданн
ня збірки тез кон
нференції; порттфеля учасника, кава-брейків в
перервах між засіданнями, дружньої
д
вечер
різустрічі, а такоож інших організзаційних видаткіів.
Рахунок для оп
плати реєстраційного внеску надається за запитом учасника.

Розм
міщенння
Брон
нювання проживвання учасники конференції
провводять самостійн
но.

Реєстраціійна картка учаасника конферен
нції
«ЗВАРЮВ
ВАННЯ ТА ТЕХН
НІЧНА
ДІАГНОСТ
ТИКА ДЛЯ ВІДН
НОВЛЕННЯ
ЕКОНОМІ
МІКИ УКРАЇНИ»
Прізвище _____________________________
__
Ім’я ___________________________________
__
По-батькоові ___________________________
__
Країна ________________________________
__
Місце роботи _________________________
__
Вчений ступінь ________________________
__
Назва допоовіді ________________________
__
______________________________________
__
______________________________________
__
Супроводж
жуючі особи __________________
__
Адреса дляя листування: _________________
__
______________________________________
__

АМНИЙ КОМІТ
ТЕТ
ПРОГРА
ІЕЗ ім. Є..О. Патона НАН
Н України
акад. І.В. Крівцун (голова)),
акад. Л.М
М. Лобанов,
акад. С.В
В. Ахонін,
чл.-кор. С
С.Ю. Максимов,
чл.-кор. В
В.Д. Позняков,
чл.-кор. В
В.О. Шаповалов
Адреса длля листування
ІЕЗ ім. Є..О. Патона НАН
Н України,
вул. Казим
мира Малевича, 11,
м. Київ, 003150, Україна
Організац
ційний комітет
к.ф.-м.н. Олександр Зельн
ніченко
тел./факсс: (38044) 205-23
3-90
E-mail: joournal@paton.kieev.ua
к.т.н. Іриина Романова
тел.: (380044) 205-22-26
E-mail: roomanova@paton.kiev.ua
www.pwi--scientists.com/ukkr/wtd2022

Інститут електрозварюва
ання
атона НАН Укра
аїни
ім. Є.О. Па
♦
Міжнародна Асоціація
А
«Зварю
ювання»

КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗВАРЮВАННЯ ТА ТЕХ
З
ХНІЧНА
ДІАГНО
ОСТИКА ДЛ
ЛЯ
В
ВІДНОВЛЕН
ННЯ ЕКОНО
ОМІКИ
УК
КРАЇНИ
ЗАП
ПРОШЕННЯ
м. Київ
Інст
титут електроззварювання ім. Є.О.
Є Патона
17 лисстопада 2022 р.

Інфо
ормаційна підтрим
мка:
«Авто
оматичне зварювання»

Тел./факс: ____________________________
__
E-mail: ________________________________
__

«Суча
асна електрометалургія»
«Технічна діагностика та нерууйнівний контроль»

Маю намірр:

ОНСОРИ:
СПО

 взяти уччасть в конферен
нції з пленарною
ю
доповіддю
ю наживо

Пато
он Інтернешнл

 взяти уччасть в конферен
нції з пленарною
ю
доповіддю
ю on-line
 взяти уччасть в конферен
нції зі стендовою
ю
доповіддю
ю
 взяти уччасть в конферен
нції без доповіді

НВЦ
Ц «Титан» ІЕЗ ім. Є.О.
Є Патона
КУІЗ
З ім. Є.О. Патона
Ульттракон Сервіс
Діагностичні прилади

