ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
«Титан – 2012: виробництво і використання»
Заявка на участь в конференції пересилається на
електронну пошту вказані в контактній інформації з
позначкою для конференції «Титан – 2012: виробництво і
застосування» і повинна містити наступну інформацію про
учасника:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПІБ
Місце роботи
Посада
Вчене звання, ступінь
Адреса
Телефон
Факс
E-mail
Назва доповіді, автори і доповідач
Чи надаються тези доповіді, стаття
Необхідність бронювання місць в готелях

КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ
Прийом заявок на участь

до 01.07 2012 р.

Прийом тез доповідей

до 25.07 2012 р.

Прийом статей

до 01.09 2012 р.

Проведення конференції

4-5.10.2012 р

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Голова організаційного комітету –
Овчинников Олександр Володимирович
Телефон: (061)769-83-62, моб.: 067-613-65-62

Секретар організаційного комітету –
Омельченко Ольга Станіславівна
Телефон: (061)769-83-62, моб.: 067-362-53-53
E-mail: omelchenko15@ukr.net

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Запорізький національний технічний університет
ДП «Державний науково-дослідний і проектний інститут
титану»
Запорізька державна інженерна академія
ДП «Запорізький титано-магнієвый комбінат»

III МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Конференція проводиться – 4-5 жовтня 2012 р. в
ЗНТУ, за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Витрати по організації конференції і публікації
матеріалів несуть організатори. Публікація матеріалів в
збірці тез конференції і в спеціалізованих журналах
здійснюється за узгодженням з організаційним комітетом.

Адреса для листування: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 64, ЗНТУ, НДЦ «Титан Запоріжжя»,
оргкомітет конференції «Титан – 2012: виробництво і
використання»

«ТИТАН – 2012:
виробництво і використання»

Для участі в конференції необхідно заповнити і
відправити заявку на участь на адресу оргкомітету до 01
липня 2012 року. Учасники конференції оплачують
проживання самостійно.
Заявку на участь в конференції і всі матеріали
доповідей
необхідно
присилати
на
E-mail:
omelchenko15@ukr.net
Робочі мови: українська, російська, англійська
До уваги учасників: Доповідь на засіданні секції – 7-10
хв.; дискусія до 5 хв.

4-5 жовтня 2012 року
м. Запоріжжя

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь в III
Міжнародній науково-технічній конференції учених і
спеціалістів: «Титан – 2012: виробництво і використання»,
яка відбудеться 4-5 жовтня 2012 року в Запорізькому
національному технічному університеті, м. Запоріжжя.
ОРГАНІЗАТОРИ
Запорізький національний технічний університет
ДП «Державний науково-дослідний і проектний інститут
титану»
Запорізька державна інженерна академія
ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Беликов С.Б. – д-р техн. наук, професор, ректор ЗНТУ –
співголова;
Хазнаферов М.В. – генеральний директор ГП «ГНИП Інститут
титана» – співголова;
Пожуев В.И. – д-р фізико-математичних наук, проф., ректор
ЗГИА – співголова;
Сивак В.В. - в.о. генерального директора ГП «ЗТМК»–
співголова;
Внуков Ю.Н. – д-р техн. наук, професор, проректор по
науковій роботі ЗНТУ;
Ивасишин О.М. - д-р техн. наук, професор, директор Інституту
металофізики НАНУ
Тэлин В.В. – канд. техн. наук, зам. генерального директора по
ТИТАНПроекту ГП «ГНИП Інститут Титана»;
Сушинский А.Д. – зам. генерального директора по НИИ
Титан;
Давыдов С.И. – канд. техн. наук, зам. головного інженера по
германієвому и титановому виробництву, ГП «ЗТМК»;
Шевченко В.Г. – канд. техн. наук, зав. каф. «Механіка» ЗНТУ;
Павлов В.В. – канд. техн. наук, головний інженер ЗМОЗ ГП
«ГНИП Інститут Титана»;
Колобок Г.А. – канд. техн. наук, професор, ЗГИА;
Грицай В.П. – канд. техн. наук, професор, ЗГИА;
Корольков В.Ю. - головний інженер ГП «ЗТМК»;
Червоный И.Ф. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. МЦ
ЗГИА;
Качан О.Я. – д-р техн. наук, професор, зам. головного
технолога АО «Мотор Сич»;
Басов Ю.Ф. – канд. техн. наук, головний конструктор АО
«Мотор Сич»;
Петрик И.А. – канд. техн. наук, головний зварювальник АО
«Мотор Сич».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Овчинников О.В. – голова (ЗНТУ);
Омельченко О.С. – відповідальний секретар (ЗНТУ);
Капустян О.Є. – член оргкомітету (ЗНТУ);
Скребцов А.А. – член оргкомітету (ЗНТУ);
Осипенко О.В. - член оргкомітету (ДП «ДНІП Інститут
титану»);
Глотка Т.А. – член оргкомітету (ЗНТУ);
Перепьолкіна М.М. - член оргкомітету (ЗНТУ).

Матеріали
доповідей
для
секційних
виступів
представляються у вигляді презентації, розробленої в
програмі Microsoft Office.
На конференції можуть бути представлені короткі
анімаційні ролики у форматах .avi.
Матеріали конференції будуть опубліковані на мові
оригіналу в збірці тез конференції. Планується видання
спеціального випуску номера журналу «Теорія і практика
металургії» № 5-6 за 2012 рік, а також публікації в журналі
«Нові
матеріали і
технології
в
металургії та
машинобудуванні» (ЗНТУ), які входять в список наукових
професійних видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Мета конференції – активізація інноваційної
діяльності інженерів, фахівців, науковців титанової галузі,
студентів вищих учбових закладів України та інших країн на
вирішення науково-технічних, технологічних і економічних
завдань, вдосконалення умов виробництва, техніки і
устаткування, зниження собівартості титанової продукції.

Планується робота наступних секцій:
Секція 1
«Інноваційні технології і
науково-технічні проекти»;
Секція 2
«Виробництво і використання титану; ресурсозберігаючі
технології і матеріали в титановій галузі»;
Секція 3
«Доповіді по дисертаційним роботам»;
Секція 4
«Організація і управління виробництвом, економіка,
екологія і охорона праці в титановій галузі».

Вимоги до тез:
Текст має бути набраний в текстовому редакторові
Word на форматі А5 (148 x 210 мм). Орієнтування сторінки
книжне, поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, ліве - 20 мм,
праве - 15 мм. Абзац - 10 мм. Одинарний міжрядковий
інтервал. Шрифт Tіmes New Roman-10| pt|.
Послідовність розміщення матеріалу тез:
- індекс УДК;
- прізвище і ініціали авторів;
- науковий ступінь, посади і місце роботи кожного
автора;
- назва тез (посеред рядка великими жирними літерами);
- текст тез;
- перелік посилань (не обов'язково).
У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть
доповіді, нові і оригінальні результати, які були отримані
авторами.
На адресу оргкомітету для публікації тез подаються
обов'язково:
- тези доповіді обсягом до 2-х сторінок в друкованому
(1 екземпляр з підписами авторів тез) і електронному виді
(на дискеті або по електронній пошті на адресу оргкомітету)
- відомості про кожного автора (прізвище, ім'я, по
батькові; вчений ступінь, звання; посада, назва організації;
адреса, контактний телефон, E-mail|)
- акт експертизи про можливості публікації тез, статті.

Звертаємо увагу авторів, що тези доповідей
публікуються в авторській редакції.

