Конференція Національного університету
кораблебудування

XII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЇ В СУДНОБУДУВАННІ ТА ОКЕАНОТЕХНІЦІ»,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
МОРСЬКОГО ІНЖЕНЕРНОГО БЮРО ГЕННАДІЯ ЄГОРОВА
Місце проведення конференції: Головний корпус НУК, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
Відбудеться: 30 вересня – 1 жовтня 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ
▪ Міністерство освіти і науки України
▪ Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

▪ Миколаївська обласна державна адміністрація
▪ Департамент освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації

СЕКЦІЇ
▪ Інноваційні технології у суднобудуванні та судноремонті
▪ Сучасні методи досліджень у конструюванні та проектуванні суден і об’єктів океанотехніки
▪ Новітні технології і матеріали в судновому машинобудуванні
▪ Інноваційні засоби удосконалення суднових енергетичних установок та систем
▪ Холод в енергетиці, промисловості та на транспорті
▪ Екологічна та техногенна безпека, технології захисту довкілля
▪ Безпека мореплавства
▪ Інновації в суднових електротехнічних системах та автоматиці
▪ Інформаційні технології та управління проектами в промисловості, освіті та соціальній сфері
▪ Актуальні аспекти піднесення економіки моря в Україні
▪ Інновації в системі підготовки інженерно-технологічних фахівців
▪ Правові інновації
▪ Інноваційні технології та розвиток морської інфраструктури
▪ Військово-морські сили України: минуле, сучасне, майбутнє

ВАЖЛИВІ ДАТИ
▪ 01.08.2021 р. – закінчення прийому заявок, тез доповідей та квитанцій про оплату

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
30 вересня 2021 року:
09:00 – 10:00 – реєстрація учасників
10:00 – 10:20 – відкриття конференції
10:20 – 13:30 – пленарне засідання
13:30 – 14:30 – обід, кава-брейк
14.30 – 17.00 – секційні засідання

1 жовтня 2021 року:
10:00 – 12:00 – секційні засідання
12:00 – 14:00 – місцеві пам’ятки історії: екскурсія
(факультативно)
14:00 – 15:00 - обід
15:30 – 18:00 – секційні засідання, закриття
конференції

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
▪ Трушляков Є.І. – к.т.н., проф., ректор НУК
Заступники голови:
▪ Павлов Г.В. – д.т.н., проф., проректор з НР
НУК
▪ Бондаренко О.В. – к.т.н., проф., директор
Кораблебудівного навчально-наукового
інституту НУК

Вчені секретарі:
▪ Савенков О.І. – нач. НДЧ НУК
▪ Михайлов М.С. – к.е.н., начальник Навчальнонаукового центру міжнародного співробітництва

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
1. Бобіна О.В. – к.і.н., доц., директор Навчально-наукового гуманітарного інституту НУК
2. Блінцов В.С. – д.т.н., проф., директор НДІ підводної техніки НУК
3. Бурковець С.В. – директор ТОВ «ЮСКСЕРВІС»
4. Борисов В.Є. – директор-генеральний конструктор ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування»
5. Вадатурський О.О. – ген. директор ТОВ СП «Нібулон»
6. Гайдук С.А. – віце-адмірал, Національна академія державного управління при Президентові України
7. Голодницький О.Г. – керівник ДП «Адміністрація морських портів»
8. Григор О.О. – д.п.н., доц., ректор Черкаського державного технологічного університету
9. Грицаєнко М.Г. – к.т.н., начальник ГУ МНС України в Миколаївській області
10. Дубинський О.Ю. – д.ю.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та
соціальних питань НУК
11. Дворник А.А. – заст. начальника порту МСП «Ніка-Тера»
12. Єгоров Г.В. – д.т.н., проф., ген. директор Морського інженерного бюро
13. Жуков Ю.Д. – д.т.н., проф., зав. кафедри морського приладобудування НУК
14. Жукова О.Ю. – к.е.н., генеральний директор «MDEM»
15. Іванов Д.С. – директор ТОВ «Артіль ЛТД»
16. Іртищева І.О. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності НУК
17. Кантор С.А. – голова наглядової ради ПАТ «Завод «Екватор»
18. Капацина В.М. – керівник ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»
19. Квасницький В.Ф. – д.т.н., проф., зав. кафедри зварювального виробництва НУК
20. Козловський О.В. – керівник ДП «Адміністрація річкових портів»
21. Міюсов М.В. – д.т.н., проф., ректор НУ «Одеська морська академія»
22. Ломоносов А.В. – д.е.н., проф., директор Херсонської філії НУК
23. Луцький М.Г. – д.т.н., проф., ректор Національного авіаційного університету
24. Нєкрасов В.О. – д.т.н., проф., зав. кафедри теорії та проектування суден НУК
25. Олейник Р.М. – директор ДП СК «Ольвія»
26. Онищенко В.О. – д.е.н., проф., ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка»
27. Парсяк В.Н. – д.е.н., проф., декан факультету економіки моря НУК
28. Сербін С.І. – д.т.н., проф., директор Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК
29. Слободян С.О. – к.т.н., доц., проректор з НПР НУК
30. Руденко С.В. – д.т.н. проф., ректор Одеського національного морського університету
31. Трохименко Г.Г. – д.т.н., доц., зав. кафедри екологiї та природоохоронних технологій НУК
32. Харитонов Ю.М. – д.т.н., проф., декан факультету морської інфраструктури НУК
33. Фатєєв М.В. – к.т.н., проф., директор ННЦ післядипломної освіти НУК
34. Фаріонова Т.А. – к.т.н., доц., директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління
проектами НУК
35. Філіпішина Л.М. – д.е.н., проф. каф. економіки та організації виробництва Первомайської філії НУК

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
1. Антон Малюгін – директор LTH BAAS (Естонія)
2. Богдаль Т. – д.т.н., проф., ректор Кошалінського технічного університету (Польща)
3. Вен Хуабінг – проф., декан факультету енергетики (КНР)
4. Ву Джонпинг – проф., ректор Чжецзянського морського міжнародного коледжу (КНР)
5. Гейдар Асадов – проф., ректор Азербайджанської морської державної академії (Азербайджан)
6. Давлатзода Кудрат Камбар – д.е.н., проф., ректор Таджикського технічного університету ім. академіка
М.С. Осими (Таджикістан)
7. Даріуш Мікєлевіч – д.т.н., проф., проректор Гданського політехнічного університету (Польща)
8. Жілі Вонг – д.т.н., проф., партійний секретар Океанічного університету Цзянсу (КНР)
9. Wang Jie – проф., проректор Океанічного університету Джоушань (КНР)
10. Пейлін Доу – проф., партійний секретар школи військово-морської архітектури та океанобудування
(КНР)
11. Петер Шимчак – проф., президент Асоціації польських інженерів-електриків (SEP) (Польща)
12. Ріма Міцкевічіен – проф., декан факультету кораблебудування Університету Клайпеди (Литва)
13. Хведелидзе П.Г. – д.т.н., проф., ректор Батумського навігаційно-навчального університету (Грузія)
14. Чжу Чжіюй – проф., декан школи електроніки та інформації (КНР)
15. Чжоу Нанпінг – д.т.н., проф., ректор Університету науки та технологій Цзянсу (КНР)
16. Ся Гуйхуа – проф., Харбінський інженерний університет, м. Харбін (КНР)
17. Yao Qingguo – проф., ректор Шаньдунського науково-технічного університету (КНР)

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
▪ Міністерство інфраструктури України: ДП «Адміністрація морських портів», ДП «Адміністрація річкових
портів» (Україна);
▪ ДП СК «Ольвія» (Україна);
▪ ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (Україна);
▪ Південний науковий центр НАН України і МОН України (Україна);
▪ Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області (Україна);
▪ Національний університет «Одеська морська академія» (Україна);
▪ Одеський національний морський університет (Україна);
▪ Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна);
▪ Черкаський державний технологічний університет (Україна);
▪ Національний авіаційний університет (Україна);
▪ Компанія «АМІКО ГРУПП» (Україна);
▪ Морське інженерне бюро (Україна);
▪ АТ «Завод «Екватор» (Україна);
▪ Асоціація ветеранів Військово-морських сил України (Україна);
▪ Харбінський інженерний університет (Китай);
▪ Університет науки і технологій Цзянсу (Китай);
▪ Шаньдунський науково-технічний університет (Китай);
▪ Таджикський технічний університет ім. академіка М.С. Осими (Таджикістан);
▪ Гданьський технологічний університет (Польща);
▪ Західно-Померанський технологічний університет (Польща);
▪ Кошалінський технічний університет (Польща);
▪ Батумський навчально-навігаційний університет (Грузія)

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
▪ ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»;
▪ Міжнародне наукове періодичне видання «Shipbuilding and marine infrastructure»;
▪ Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
▪ Спеціалізований журнал «Судостроение и судоремонт»;
▪ Журнал «Судноплавство»

ОПЛАТА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Вартість участі у конференції – 400 грн. (для громадян України); для іноземних учасників – 50 дол.
США
Оргвнесок слід перераховувати за такими банківськими реквізитами:
Найменування організації: ТОВ «Видавничий дiм «Гельветика»
Код отримувача: 38044877
Назва банку: Херсонська фiлiя АТ КБ «ПриватБанк»;
Рахунок отримувача: 26001052224933
Рахунок в форматі IBAN: UA473524790000026001052224933
Валюта: UAH
Код Банку (МФО): 352479
Призначення платежу: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» організаційний внесок за участь у
конференції, ПІБ (автора).
Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.
Вартість проїзду та проживання сплачується учасниками самостійно.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 20 серпня 2021 р. (включно) на електронну
скриньку info@ico2021.nuos.mk.ua такі документи:
а) тези доповіді;
б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути
підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другій
частині слово «квитанція» (наприклад, Іваненко М.С._квитанція);
в) заповнити електронний варіант заявки

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
▪ Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003,
2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
▪ Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: УДК, назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний),
прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада,
місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна, ел. адреса; анотація мовою доповіді
(3-5 речень), ключові слова мовою доповіді; текст.
▪ Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті
виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та
через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].
 Після використаної літератури англійською мовою: назва доповіді; прізвище, ім’я, по батькові автора;
повна назва місця роботи; анотація (3-5 речень); ключові слова.
▪ Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції
(наприклад, Іваненко С. М._тези)
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напрямкам і
науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також надіслані з порушенням
строків подання.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УДК
ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГАЗОТУРБІННОГО НАДДУВУ
СУДНОВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
Іваненко С. М.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри інформаційних управляючих систем та технологій
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
м. Миколаїв, Україна
ivanenko_s_m@gmail.com
Анотація мовою доповіді (3-5 речень)
Ключові слова мовою доповіді
Текст
Література:
1. Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. М. : Энергоиздат,
1988. 215 с.
Назва доповіді англійською мовою
Прізвище, ім’я, по батькові автора англійською мовою
Повна назва місця роботи англійською мовою
Анотація англійською мовою (3-5 речень)
Ключові слова англійською мовою

КОНТАКТИ
Видавництво Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова
Поштова адреса: м. Миколаїв, проспект Героїв України, буд. 9, каб. 551
Електронна пошта: info@ico2021.nuos.mk.ua
Контактний телефон: +38 (050) 863-45-57
Контактна особа: провідний фахівець Вакула Ольга Євгенівна
Вчений секретар оргкомітету:
Савенков Олег Ігорович, нач. НДЧ, тел.
Електронна пошта: oleg.savenkov@nuos.edu.ua
Контактний телефон: +38 (063) 838-47-59
Адреса оргкомітету: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, науково-дослідна части (НДЧ), аудиторія 456
Координаційна група:
Тищенко Ольга Володимирівна, зав. сектором НТІ,
Електронна пошта: olgа.tyschenko@nuos.edu.ua
Контактний телефон: +38 (093) 823-50-93

