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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо прийняти участь у четвертій 

Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасні технології промислового комплексу: 

базові процесні інновації» (СТПК-2018)   
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Висвітлення нових теоретичних і прикладних 
результатів щодо застосування сучасних 
інноваційних технологій у промисловому 
комплексі регіонів України. Під час роботи 
конференції планується вирішення наступних 
питань: 
» сприяння реалізації в секторах вітчизняної 
економіки (промисловість, транспорт, 
нематеріальна сфера) пріоритетних технологій 
світового рівня шляхом використання результатів 
науково-технічної та інноваційної діяльності вчених 
України і зарубіжжя; 
» розвиток комунікації всіх зацікавлених сторін з 
питань трансферу технологій і його реалізації у ВНЗ 
України і підвищення впливу трансформованої в 
інновації науково-технічної діяльності на 
внутрішній і зовнішній валовий продукт; 
» взаємодія з  державними, громадськими та 
міжнародними організаціями, причетними до 
питань побудови інноваційної моделі розвитку 
економіки, насамперед з питань ефективного 
технологічного оновлення на основі реалізації 
пріоритетів науково-технічної та інноваційної 
діяльності світового визнання в сучасному 
промисловому комплексі України. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
» організаційно-економічні методи реалізації 
інноваційної моделі розвитку економіки; 
» прогресивна техніка і технологія 
машинобудування, мехатроніка, робототехніка і 
автоматизоване управління; 
» інноваційні технології виробництва товарів 
легкої і текстильної промисловості; 
» технологічні засоби вдосконалення деталей 
машин;  механізмів, вузлів, оснащення верстатів; 

» технологічні пріоритети в галузі транспорту і 
транспортної інфраструктури; 
» проблеми системного аналізу та математичного 
моделювання складних об’єктів, CAD/CAM/CAE; 
» розвиток науки про життя і захист довкілля. 

ФОРМИ УЧАСТІ: 
» доповідь на пленарному засіданні; 
» доповідь на секціях; 
» стендова доповідь (виставка експонатів); 
» заочна участь (тільки публікація); 
» за бажанням, для зарубіжних учасників 
доповідь у режимі он-лайн трансляції (відео 
конференції). 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ: 
» до 01.08.2018 – подання тез доповідей та 
повнотекстових статей у фахове видання, заявка-
анкета учасника конференції 

(e-mail: stpk_kntu @ kntu.net.ua); 
» реєстр. учасників конференції – 11-12.09.18 р.* 
» робота конференції 12.09.2018 – 16.09.2018 р. * 

ПРОЖИВАННЯ* 
Учасники конференції можуть бути розміщені 

у готелях міста, курортних містечках області або у 
комфортабельних кімнатах гуртожитків ХНТУ. 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА* 
Під час проведення конференції за бажанням 

учасників плануються екскурсії по мальовничим 
містам Херсону та Херсонської області:  

» виїзд учасників до Чорноморського 
узбережжя; 

» річкова екскурсія на теплоході по низинам 
р. Дніпро. 

*Остаточні умови будуть наведені у програмі конференції 

ПУБЛІКАЦІЇ 
На початок роботи конференції буде видано 

збірник матеріалів конференції. Для 
відшкодування витрат щодо видання збірника 
праць і програми необхідно сплатити 70 грн. за 
одну (кожну) сторінку наданих тез доповіді. Обсяг 
тез від 1-ї до 5-ти сторінок. Реквізити для сплати 
витрат на видавництво збірника конференції 
будуть надіслані кожному автору на електронну 

адресу після прийняття Оргкомітетом тез 
доповідей. Оргвнесок для участі у конференції 
відсутній. 
Тези доповідей можуть бути надані однією з 

офіційних мов конференції, подаються авторами в 
електронному варіанті, який необхідно направити 
на електронну адресу конференції.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
http://ocs.kntu.net.ua/index.php/stpk/STPK/information/authors 
Повний перелік і зміст доповідей буде 

розміщено на сайті університету після проведення 
конференції. 
Після проведення конференції, за бажанням 

учасників, повнотекстові статті можуть бути 
опубліковані у фаховому виданні «Вісник ХНТУ» 
(вимоги до оформлення статей та вартість на 
момент   друку   знаходяться   на  офіційному  сайті 
ХНТУ http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/view/full/27411). 

Робочі мови конференції: англійська, 
українська, російська. 
Адреса оргкомітету: Херсонський 

національний технічний університет, Бериславське 
шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна,  
сайт http://ocs.kntu.net.ua 
Голова оргкомітету д.т.н., проф.  

Бардачов Юрій Миколайович, ректор ХНТУ. 
Заступники голови оргкомітету: 

» д.т.н., проф. Розов Юрій Георгійович,  
перший проректор, тел. 0552-32-69-61; 
» к.т.н., доц. Закора Оксана Василівна, зав. каф. 
ЕТДТ, тел.  моб. 050-257-10-31, 096-946-04-49, 
e-mail: zoksw @ ukr.net; 
» д.т.н., проф. Дмитрієв Дмитро Олексійович 
тел.: 0552-32-69-39, моб. 095-674-49-33, 
e-mail: dmitriev.dmitriy @ kntu.net.ua  

Технічний секретар Ткач Віра Олексіївна, 
тел. 0552-32-69-39, тел. моб.: 050-280-88-78, 
e-mail:  stpk_kntu @ kntu.net.ua 

Оргкомітет буде вдячний за поширення цієї  
інформації серед колег, фахівців підприємств та 

зацікавлених організацій і установ! 

http://ocs.kntu.net.ua/index.php/stpk/STPK/information/authors
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/view/full/27411
http://ocs.kntu.net.ua

