Шановні колеги !

Запрошуємо Вас прийняти участь у ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції "Важке
машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку", яку проводить Донбаська державна машинобудівна академія при підтримці провідних підприємств м. Краматорська з 29 по 31 травня 2018 р. у
містах Краматорськ і Святогірськ.

Мета проведення конференції

Робота конференції спрямована на вирішення
актуальних проблем важкого машинобудування,
конструювання, виготовлення та експлуатації машин, верстатів, інструментів, розробку та впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій.

Основна тематика конференції

1. Сучасні проблеми машинобудування, металообробки, якості технологічних систем.
2. Нові напрямки розвитку процесів металообробки, металорізальних верстатів та інструментів.
3. Прогресивна техніка і технології для важкого
машинобудування.
4. Нові інформаційні технології в управлінні виробництвом.
5. Проблеми інженерної освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції

Тези доповідей та статті публікуються на мовах
оригіналу у фаховому збірнику "Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем".
Обсяг матеріалів: тез доповідей – 1 сторінка,
статей – 5-10 сторінок. Для включення Вашої доповіді у програму конференції, а також своєчасного
видання збірник робіт Вам необхідно надіслати до
14 травня 2018 р.:
 заявку на участь;
 тези доповіді, статтю, акт експертизи;
 електронний носій з записом тез та статті;
 англійською мовою: назву статті (тез),
прізвища та ім’я авторів, назву організації,
анотацію, електронну адресу;

Зміст та структурна побудова статті повинні відповідати вимогам та зразку, наведеному вкладеному
файлі та на сторінці:
https://www.facebook.com/groups/410373345798093/

Sub-Symbol (дрібний символ)
12 pt
5. Демонстрація матеріалів під час доповіді може здійснюватися за допомогою відеопроектору.
6. Матеріали з істотними відхиленнями від вимог і тематики конференції, а також надіслані в оргкомітет із запізненням опубліковані не будуть.

Загальні вимоги до оформлення тез
1. Матеріали розмістити на білому папері формату А4 (210297) з полями 20 мм. Сторінки не
нумерувати. Матеріали оформити з застосуванням
редактора Microsoft Word, шрифтом TimesNew
Roman розміром 14 пт, абзац 1,25 см.
2. Матеріали повинні відповідати структурній
схемі: назва, прізвища та ініціали авторів, скорочені
назви організації, міста, країни, основний текст, висновки. Назву друкувати великими (жирними) літерами, не відступаючи від верхнього поля, без переносів, центрувати. Через один порожній рядок, малими літерами – прізвища та ініціали авторів (жирними), у круглих дужках курсивом – скорочена назва організації, міста, країни(через кому, центрувати). Через один порожній рядок – основний текст
(мова викладу – на вибір авторів, міжрядковий
інтервал – одинарний).
3. Рисунки, ілюстрації, діаграми і схеми виконувати розмірами не менш 6060 мм, влаштованими
об’єктами і розташованими за ходом викладання
матеріалу. Таблиці повинні мати назву. У влаштованому об’єкті під кожним рисунком чи над таблицею
вказується номер і назва. Кожен рисунок чи таблиця
повинні мати одинарний інтервал зверху і знизу від
основного тексту.
4. Формули виконуються курсивом і повинні
мати одинарний інтервал від основного тексту,
центруватися, мати нумерацію (якщо на них у тексті
є посилання). Номери вказуються в круглих дужках
і вирівнюються за правою межею полів. Редактор
формул – Microsoft Equation.
Розмір символів у формулах:
Full (звичайний)
14 pt
Subscript/Superscript (великий індекс)
10 pt
Sub-Subscript/Superscript (дрібний індекс) 8 pt
Symbol (великий символ)
18pt

Організаційний внесок
Для відшкодування витрат, що пов’язані з організацією конференції і виданням матеріалів, організаційний внесок учасників складає 150 грн.(в т.ч.
ПДВ 20%) і включає оплату редакційних та видавничих витрат.
Оплата організаційного внеску можлива безпосередньо при реєстрації учасника.

Календар конференції
28-29 травня – прибуття до м. Краматорська.
29 травня о 1000 – відкриття конференції. Пленарне засідання, екскурсії на машинобудівні підприємства м. Краматорська.
29-30 травня – секційні засідання м. Святогірськ.
31 травня – від’їзд учасників.
Проживання та харчування на території бази відпочинку «Сосенки» (м. Святогірськ). Вартість
проживання (залежно від умов розміщення) – від
410 грн/добу за двомісний номер. Триразове харчування в кафе (за бажанням) – 200 грн/добу.
За попередньою заявкою може бути заброньований готель або гуртожиток у м. Краматорську.

Адреса оргкомітету
Україна,84313, Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Академічна, 72, ДДМА, кафедра КМСІТ.
Тел.: +38 0626 414782
+38 050 5653612
Факс: +38 095 3989725
E-mail: mntk.ddma@gmail.com

