
Шановні колеги 
 

9 – 12 жовтня 2012 р. в Запорізькому 
національному технічному університеті кафедра 
"Машини і технологія ливарного виробництва" 
буде проводити ХІІІ Міжнародну науково-
технічну конференцію "Неметалеві вкраплення і 
гази у ливарних сплавах". 

 
Наукова тематика конференції 

 
 нові методи, методики дослідження і 

контролю неметалевих вкраплень і газів у сталях, 
чавунах і кольорових сплавах; 

 роль неметалевих вкраплень у формуванні 
структури сталей і сплавів, їх вплив на 
властивості; 

 морфологія неметалевих фаз у процесі 
виплавки, термічної обробки, деформації та 
експлуатації сталей і сплавів; 

 модифікування та легування сталей і 
сплавів; 

 нові технології виплавки, підвищення 
ступеню чистоти і властивостей сталей і сплавів; 

 спец методи металургії для одержання 
високоякісних сталей і сплавів; 

 технології   виробництва,       властивості 
деформованих сталей і сплавів. 
 

Організаційні питання 
Заявки і матеріали конференції приймаються 

до 25 квітня 2012 р. 
Матеріали конференції будуть опубліковані у 

збірнику тез і представлені в електронному 
форматі. 

Учасники конференції за бажанням мають 
можливість опублікувати матеріали наукових 
досліджень в журналі «Нові матеріали і технології 
в металургії і машинобудуванні». Вимоги до 
оформлення представлені на сайті ЗНТУ, 
http://journal.zntu.edu.ua 

Проживання гостей буде організовано у 
гуртожитку ЗНТУ, або у готелі міста (за 
бажанням). 

 
Підготовчий оргкомітет конференції 

 
Луньов В.В. – голова , директор фізико-

технічного інституту ЗНТУ, зав. кафедрою М і 
ТЛВ, д-р техн. наук, професор. 

Бурова Н.М. – відповідальний секретар,старш. 
наук. співробітник кафедри М і ТЛВ. 

Василевська Я.А. – асистент каф. М і ТЛВ. 
Висоцька Н.І. – нач. патентно-інформаційного 
відділу НДЧ ЗНТУ. 
 

Контакти 
 

Відповідальний секретар оргкомітету: 
Бурова Наталія Михайлівна 
Тел.: (061)769-85-42 
Матеріали конференції просимо надсилати за 
адресою: 
Буровій Н.М., кафедра «Машини і технологія 
ливарного виробництва» (М і ТЛВ), ЗНТУ, 
вул. Жуковського,64, м. Запоріжжя, Україна, 
69063. 
Е-mail: mitlv@ukr.net 

      yana_vas@zntu.ua 
 
Вимоги редакції до оформлення тез конференції 

 
Для публікації у збірнику тез конференції 

приймаються статті обсягом до 2-х сторінок 
українською, російською, англійською мовами. 
Текстові матеріали надаються у друкованому (1 
екземпляр із підписами авторів) та електронному 
вигляді (диск, електронна пошта, ін.). 

Текст набирається у текстовому редакторі 
Word на форматі А5 (148×210 ).Орієнтація 
сторінок книжкова, поля - 20 мм, одинарний між 
строковий інтервал. 

Шрифт – Times New Roman -10 pt. Формули 
набираются в Microsoft EQUATION 3.0. Рисунки і 
фотографії розміщуються по тексту, а також 
додатково окремими файлами у форматі TiFF. 

 
Послідовність розміщення тексту: 
 

 індекс УДК; 
 прізвище та ініціали авторів; 
 наукова ступінь, посада та місце роботи 

авторів; 
 назва тезисів (великими літерами) 
 текст тезисів; 

 
 

ЗРАЗОК 
 

УДК 669.34 
Іванов В.І. 1 

Петров Н.С. 2 

1 д-р техн. наук, професор ЗНТУ; 
2 старш. наук. співроб. ЗНТУ. 

 
ВПЛИВ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКРАПЛЕНЬ  

НА ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 
 

Проведені дослідження по впливу природи, 
морфології та топографії неметалевих вкраплень на 
властивості … 
 

Разом із текстом подаються: 
 

 акт експертизи (оригінал) – 1 екз; 
 заявка на участь у конференції (бажано 

вказати електронну адресу для 
спілкування). 

 
 

Тези не редагуються, за зміст відповідає автор, 
до друку не будуть прийматися матеріали із 
суттєвими відхиленнями від вимог редакції. 



ЗАЯВКА 
 

на участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково – 
технічної конференції 

 « Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________ 
_______________________________________________ 
Вчена ступінь, звання ____________________________ 
_______________________________________________ 
Посада ________________________________________ 
_______________________________________________ 
Місце роботи (організація, адреса, Е-mail)___________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Адреса для зв’язку_______________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон________________________________________ 
E–mail:_________________________________________ 
Назва доповіді __________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Демонстраційний прилад_________________________ 
_______________________________________________ 
Необхідність бронювання житла (гуртожиток, готель)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 

Форма участі у конференції (відмітити): 
 

 виступ із доповіддю; 

 видання тез; 

 видання статті в журналі. 

 

 

 
 
 

Підпис _______________________ 
 

  
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України 
 

Національна академія наук України 
 

Академія інженерних наук України 
 

Академія наук вищої школи України 
 

Запорізький національний технічний  
університет 

 
Кафедра «Машини і технологія ливарного  

виробництва» 
 
 

ХІІІ Міжнародна науково-технічна  
конференція 

 
«НЕМЕТАЛЕВІ ВКРАПЛЕННЯ І ГАЗИ  

У ЛИВАРНИХ СПЛАВАХ» 
 

9 – 12 жовтня  2012 р. 
 
 

 
 

 
 

Україна, м. Запоріжжя 


