ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До публікації в збірнику приймаються матеріали об'ємом від 4 до 7 повних
сторінок. Всі матеріали подаються в 2-х екземплярах, надрукованих на лазерному
(струминному) принтері і (обов'язково) на електронному носієві інформації (диск,
дискета). Наукові статті з підписами авторів, заявки і тексти анотацій приси-лаються за адресою оргкомітету і за адресою omd_zntu@mail.ru, valerij@zntu.edu.ua, з
позначкою теми <прізвище автора, місто> (Ivanov Kiev). Крім того, до статті додаються:
- анотації (7-10 рядків, шрифт Times New Roman, розміром 10 пт)
російською, українською і англійською мовами (текст анотацій і заголовок на всіх
мовах має бути повністю ідентичним);
- ключові слова (5-10 слів, шрифт Times New Roman, розмір – 10 пт)
російською, українською і англійською мовами;
- короткі відомості про всіх авторів статті;
- акти експертизи (для авторів з України);
- рецензія доктора наук і виписка із засідання кафедри або відділу.
Структура статті має відповідати вимогам ВАК і містити наступні розділи:
–постановка проблеми, завдання в загальному вигляді і його зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;
–аналіз останніх публікацій (не менш 3-х статей, що вийшли за останні 10
років), в яких розпочато вирішення даної проблеми і на яких спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена
стаття;
–формулювання мети статті (З абзаца – « Метою роботи є ...») і постановка
завдань, які вирішені в статті;
–викладення основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням
отриманих наукових результатів;
–висновки (із заголовком ВИСНОВКИ, розташованим по центру рядка).
Текст розмістити на білому папері формату А4 (210.297 мм) з полями 20 мм з
усіх боків. Листи не нумерувати. Орієнтація сторінки для розміщення тексту –
книжна. Для розміщення табличних даних, графіків, схем, рисунків при необхідності допускається альбомна орієнтація сторінки. Текст статті оформити в редакторові Word 7.0-9.0 шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний) розміром 12 пт;
між рядками – одинарний інтервал; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювати по
ширині сторінки з перенесеннями. Текст анотацій (рос., укр. і англ.) і список
літератури оформити шрифтом Times New Roman Cyr (курсив) розміром 10 пт;
між рядками – одинарний інтервал. У тексті статті не допускається виділення
напівжирним шрифтом, вирівнювання пропусками.
Ілюстративний матеріал монтується безпосередньо в тексті. Встановлюється обтікання рисунків «в тексті». При необхідності допускається використання кольорових рисунків. Всі, особливо скановані (дозвіл – не менше 200 dpi), мають
бути чіткі, без стискування.
Формули набираються в редакторові Microsoft Equation 2.0/3.0 з
параметрами: звичайний – 12 пт; крупний індекс – 10 пт; дрібний індекс –8 пт;
крупний символ – 14 пт; дрібний символ – 8 пт, вирівнювання - по центру
сторінки без абзацного відступу. Нумерацію формул виконують вирівнюючи номер по правому полю.
Порядок оформлення статей. На першій сторінці статті в першому рядку з
абзацу набирається УДК. У наступному рядку по правому краю з абзацу – прізвища і ініціали авторів. Нижче з абзацу шрифтом Times New Roman Cyr
(звичайний) розміром 12 пт прописними – заголовок статті.
Список літератури озаглавлюється словом ЛІТЕРАТУРА, набраним
шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний) розміром 12 пт прописними літерами
по центру сторінки через рядок від тексту статті. Список літератури оформити за
вимогами ВАК шрифтом Times New Roman Cyr (курсив) розміром 10 пт; між
рядками – одинарний інтервал.
Відомості про авторів: вказати місце роботи, посаду, вчений ступінь і вчене
звання, контактний телефон і електронну адресу (e-mail) для листування.

Статті, що не відповідають вказаним вимогам, редакційн ою радою не
приймаються.
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Для видання збірника наукових робіт, організаційних витрат, інформаційних матеріалів
необхідно перерахувати організаційний внесок
350 гривень (з ПДВ). Організаційний внесок
може бути внесений при реєстрації.

19-22 листопада 2012 року
ЗАЯВКА
на участь у конференції
Прізвище.............................................................
І'мя.......................................................................
По-батькові.........................................................
Місце роботи та службова адреса....................
.............................................................................
.............................................................................
Посада.................................................................
.............................................................................
Вчений ступінь та звання..................................
.............................................................................
Адреса доповідача (листування)..................
.............................................................................
.............................................................................
е-mаil:..................................................................
Теl:.............................Fax:..............................
Інформація про доповідь (назва статті)...........
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Автори:................................................................
…………………………………………………..
Необхідні технічні засоби:
Проектор_________ Комп’ютер _________
Інше ____________________________________
Відомості про сплату організаційного внеску
__________________________________________
Організаційний
реєстрації

внесок

буде

внесено

при

Банківські реквізити:
ЗНТУ
Код ЄДРПОУ 02070849
Реєстр. рахунок 35224008001082
Банк ГУДКСУ в Запорізькій обл.
МФО 813015
Призначення платежу:
Организаційний внесок для проведення конференції «Машини та пластична деформація
металів».
Копію платіжного доручення вислати
разом із матеріалами доповідей.
Оплату проживания, харчування та проїзду до організаційного внеску не включено.
Проживання участників конференції:
• Готель ЗНТУ з триразовим харчуванням;
• За бажанням участників може бути
заброньовано інший готель.
За бажанням участників буде розроблено
культурну програму.

Шановний колега!
Запорізький національний технічний університет в листопаді 2012 року проводить II
Mіжнародну науково-технічну конференцію
«Машини
та
пластична
деформація
металів».
Робота конференції проходить у вигляді
засідань і секційних дискусій з наступних
напрямків:
• Механіка деформованого твердого
тіла;
• Прогресивні
технології
обробки
металів тиском в металургії;
• Прогресивні
технології
обробки
металів тиском в машинобудуванні;
• Устаткування цехів обробки металів
тиском в машинобудуванні та металургії.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
конференції. Для цього необхідно вислати за адресою оргкомітету:
• Анкету учасників конференції – до 1
червня 2012 року;
• Тези доповідей в електронному вигляді
об'ємом до 1 сторінки – до 1 вересня 2012
року;
• Матеріали статей (до 1 вересня 2012
року).
Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.
Повні тексти доповідей, рекомендовані до
публікації програмним комітетом, будуть
опубліковані в журналі «Обробка матеріалів
тиском», включеному в перелік наукових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

