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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Голова організаційного комітету: 

О. Новомлинець, д.т.н., проф. (в.о. ректора Національного університету «Чернігівська політехніка»)  

 

Співголови: 

М. Конопацький (начальник УОН ЧОДА); 

В. Білогура (начальник УО ЧМР); 

Н. Лещенко (директор ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»): 

Я. Тимошенко (директор КУ «ЦПР ПП ЧМР») 

 

Заступники голови організаційного комітету: 

В. Маргасова, д.е.н., проф. (проректор Національного університету «Чернігівська політехніка»); 

С. Цибуля, д.т.н., проф. (директор ННІ МІТТ Національного університету «Чернігівська політехніка»); 

С. Іванець, к.т.н., доц. (директор ННІ ЕІТ Національного університету «Чернігівська політехніка»); 

О. Соронович (заступник начальника УОН ЧОДА); 

О. Горна (заступник начальника УО ЧМР) 

 

Члени організаційного комітету: 

В. Базилевич, к.е.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

В. Безручко, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

І. Білоус, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

В. Войтенко, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

Т. Ганєєв, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

В. Гордієнко, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

О. Городній, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

Т. Давидова, к.п.н. (УОН ЧОДА); 

Ю. Денисов, д.т.н., проф. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

Ж. Дерій, д.е.н., проф. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

Р. Єршов, ст. викл. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

В. Журко, ст. викл. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

В. Казимир, д.т.н.,проф. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

О. Лях (методист ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»); 

О. Міронова (консультант КУ «ЦПР ПП ЧМР»); 

П. Наумчик, к.п.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

Н. Немикіна, (заступник директора ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»); 

В. Нехай, асистент (НУ «Чернігівська політехніка»); 

О. Петрусевич (методист ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»); 

І. Прибитько, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

А. Приступа, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

А. Ревко, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

Ю. Ткач, д.п.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка»); 

В. Челябієва, к.т.н., доц. (НУ «Чернігівська політехніка») 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ НТСС-2020 

 

Форма проведення конференції: У зв’язку з COVID-19 форма проведення - заочна.  

 

17 грудня 2020 року (четвер): 

 

08:00 розміщення на сайті конференції привітань від представників організа-

ційного комітету; 

Протягом дня - формування секцій та програми конференції і розміщення її на сайті. 

 

До 21 грудня 2020 року: розгляд оргкомітетом тез доповідей та рекомендація їх до ви-

дання. Формування збірника тез доповідей та розміщення його на сайті. 

 

 

Реєстрація на конференцію була продовжена до 17 грудня, тому програма ще в про-

цесі формування. Всього надійшло 136 заявок на участь у конференції НТСС-2020. 

 

Зараз проходить розбивання доповідей по секціях, призначення відповідних наукових 

комісій оргкомітету по кожній з секцій. 

Після формування секцій, відповідні комісії отримають тези доповідей своїх секцій та 

координати доповідачів. Під час розглядання тез доповідей комісією, вона може 

зв’язуватися з доповідачами для вирішення питань по доповіді та тезах, якщо такі будуть 

виникати. Можливе рекомендування виправлення помилок, усунення недоліків чи до-

опрацювання тез у відповідності з зауваженнями комісії. Це треба буде зробити операти-

вно, протягом доби. 

Кожна окрема комісія, за бажанням, може організувати онлайн доповіді у відповідній 

секції не пізніше 18 грудня 2020 року. Всі супутні питання  (час, регламент, онлайн-

платформа тощо) комісія вирішує індивідуально з доповідачами своєї секції.  

 

Як тільки програма буде сформована, вона буде розміщена на сайті конференції за-

мість цієї тимчасової програми. 

 

Консультації з приводу своїх наукових робіт можна буде отримати за контактними 

даними голів та заступників голів відповідних секцій, що будуть приведені в цій програ-

мі. 

 



 4 

 Примітки 

 

 Прибуття на конференцію: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, I корпус.   

         

Схема проїзду до НУ «Чернігівська політехніка» та розташування корпусів: 

 
Проїзд тролейбусами №1, 8, 9 до зупинки "Технологічний університет" (1 на схемі), 

№10, 11 до зупинки "Кінотеатр Перемога" (2 на схемі) чи зупинки "Районна лікарня" (3 

на схемі).  

 

Докладніша інформація на сайті конференції:  

http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiji/ntss-2020 

http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiji/ntss-2020

