ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
«Титан – 2016: виробництво та використання в
авіабудуванні»

Витрати по організації конференції та публикації
матеріалів несуть організатори. Публікація матеріалів в
збірці тезисів конференції здійснюється по рішенню
організаційного комітету.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Міжнародна науково-практична конференція
«Титан 2016: виробництво та використання в
авіабудуванні».
Прізвище: _________________________________________
Імя: ______________________________________________
По батькові: _________________________________________
Місце роботи: _______________________________________
Посада: _____________________________________________
Вчене звання, ступінь: ________________________________
Адреса: ____________________________________________
____________________________________________________
Телефон: ___________________________________________
Факс: ______________________________________________
E-mail: _____________________________________________
Доповідь представляє: ________________________________
Назва доповіді та автори:______________________________
____________________________________________________
Необхідність бронювання місця в готелі: ________________
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ - 3 – 4 листопада
2016 р. на базі АО «Мотор Січ» і ЗНТУ, по адресам м.
Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, 15 і вул. Жуковського,
64.

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Для участі в конференції необхідно заповнити та
надіслати заявку на участь за адресою оргкомітету до
20 вересня 2016 року. Учасники конференції сплачують
проживання за власний рахунок. Необхідність бронювання
місця в готелі вказується в заявці.

Міністерство освіти і науки України
АО „Мотор Січ”

Запорізький національний технічний університет
ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат»
Державний науково-дослідний і проектний інститут титану

Заявку на участь в конференції та всі матеріали
доповідей
необхідно
надіслати
на
E-mail:
omelchenko15@ukr.net
Робочі мови: українська, російська, англійська

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

До відома учасників:
Доповідь на засіданні секції - 5-7 хв; дискусія до 5 хв
КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ
Прийом заявок на участь

– до 20.09.2016 р.

Прийом статей

– до 20.10 2016 р.

Прийом тезисів доповідей – до 20.09.2016 р.
Проведення конференції

– 03 – 04.11.2016 р.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Співголова оргкомітету
Овчинников Олександр Володимирович
тел. (061)769-83-62
Адреса для листування
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковского, 64, ЗНТУ,
оргкомітет, секретар оргкомітету – Омельченко Ольга
Станіславівна тел. (061)769-83-62, моб. тел. (097)362-53-53,
Факс: (061) 289-83-38, 289-82-36
E-mail: omelchenko15@ukr.net
Інформація по конференції знаходиться на сайтах:
http://zntu.edu.ua/kafedra-mehaniki
http://zntu.edu.ua/kafedra-obladnannya-ta-tehnologiyizvaryuvalnogo-virobnictva

«ТИТАН 2016: ВИРОБНИЦТВО
ТА ВИКОРИСТАННЯ В
АВІАБУДУВАННІ»

3 – 4 листопада 2016 року
м. Запоріжжя

Шановні колеги! Запрошуємо прийняти участь в Міжнародній
науково-практичній конференції: «Титан 2016: виробництво та
використання в авіабудуванні», яка відбудеться 3 - 4 листопада
2016 року в ЗНТУ.

ОРГАНІЗАТОРИ:
АО„Мотор СІч”

Запорізький національний технічний університет
ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат»
Державний науково-дослідний і проектний інститут
титану

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Богуслаєв В.О. - д.т.н., проф., генеральний директор
АО „Мотор Січ”; голова програмного комітету;
Сущинський А.Д. – генеральний директор ДП „ДНІП
Інститут титану”; співголова;
Сивак В.В - директор ТОВ „Запорізький титаномагнієвий комбінат”, співголова;
Бєліков С.Б. – д-р техн. наук, професор, ректор ЗНТУ –
співголова;
Жеманюк П.Д. – канд. техн. наук, технічний директор,
співголова;
Івасишин О.М. – директор Інституту металофізики ім.
Г. В. Курдюмова НАН України, член програмного комітету
Ахонін С.В.– директор НВЦ „Титан”, Інститут
електрозварювання ім. Е.А. Патона, член програмного
комітету
Внуков Ю.М. – д-р техн. наук, професор, проректор по
науці ЗНТУ – зам. співголови
Качан О.Я. – д-р техн. наук, професор, зам. головного
технолога АО «Мотор Січ», зав. кафедри ТАД
Пройдак Ю.С.– проректор по НР Національна
металургійна академія України, зам. співголови
Дурягіна З.А. – зав.каф. ПМОМ, Львівська політехніка,
член програмного комітету
Шевченко В.Г. – завідуючий кафедри „Механіка”,
ЗНТУ– член програмного комітету
Колобов Г.А. – канд.техн наук., професор, ЗГІА – член
програмного комітету
Павлов В.В. - канд. техн. наук, головний технолог ЗМОЗ
НДІТитан - зам. співголови

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Овчинников А.В. - докт. техн. наук, директор
НДЦ «Титан Запоріжжя», співголова (ЗНТУ)
Басов Ю.Ф. – к.т.н., гол. конструктор АО «Мотор Січ»
Омельченко О.С. – технічний секретар оргкомітету
(ЗНТУ)
Сокол Л.А. – член оргкомітету (ДП „ДНІП Інститут
Титана”)
Висоцька Н.І. – член оргкомітету (ЗНТУ)
Скребцов А.А. – член оргкомітету (ЗНТУ)
Джуган О.А. – член оргкомітету (ЗНТУ)
Шалева Н.В. - член оргкомітету (ЗНТУ)
Капустян О.Е. - член оргкомітету (ЗНТУ)
Куликовский Р.А. - член оргкомітету (ЗНТУ)
Глотка Т.А. – член оргкомітету (ЗНТУ)
Мета конференції - активізація інноваційної
діяльності інженерів, спеціалістів, вчених титанової галузі,
студентів вищих навчальних закладів України та інших міст
світу на вирішення технічних, технологічних і економічних
задач, сприяння удосконаленню умов виробництва, техніки і
обладнання, зниження собівартості титанової продукції.
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:
Секція 1. ” АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ (3D). МАТЕРІАЛИ,
ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБИ ”
Секція 2. " МЕТАЛУРГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ”
Секція 3. „ КОНСТРУКЦІЙНІ КОЛЬОРОВІ СПЛАВИ ДЛЯ
АВІАБУДУВАННЯ ”
Секція
4.
"
ОРГАНІЗАЦІЯ
І
УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЦТВОМ, ЕКОНОМІКА, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА
ПРАЦІ В ТИТАНОВІЙ ГАЛУЗІ ".
Секція 5. " ДОПОВІДІ ПО ДИСЕРТАЦІЙНИМ РОБОТАМ"
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали доповідей для секційних выступів
представляються у вигляді презентації, в програмі Microsoft
Office PowerPoint XP.
На конференції можуть бути представлені короткі
анімаційні ролики в форматах .avi.
Планується видання на мовах оригіналу матеріалів
конференції в збірці тезисів конференції. До дня проведения
конференції планується видання спеціального випуску
номера журналу «Вісник двигунобудування» № 1 за 2017

рік, а також публикації по результатам роботи секцій в
журналі «Нові матеріали і технології в металургії та
машинобудуванні», котрі входять до переліку ВАК
України. Матеріали статей подавати згідно до вимог,
вказанних
журналів
(http://journal.zntu.edu.ua/vd,
http://journal.zntu.edu.ua/nmt ).
Текст тез доповідей повинен бути набраний в
текстовому редакторі Word на форматі А5 (148 x 210 мм).
Орієнтація сторінки книжна, поля: верхнє - 20 мм, нижнє 25 мм, ліве - 20 мм, праве - 15 мм. Абзац - 10 мм. Одинарний
міжрядковий інтервал. Шрифт Times New Roman-10 pt.
Послідовність розміщення матеріалу тезисів:
- Індекс УДК;
- Прізвище та ініціали авторів;
- Вчена ступінь, посада та місце роботи кожного автору;
- Назва тезисів (посередині рядка прописними жирними
буквами);
- Текст тезисів;
- Перелік посилань (не обовязково).
В тезах необхідно чітко та послідовно викласти суть
доповіді, нові і оригінальні результати, отримані авторами.
За адресою оргкомітету для публикації тезисів
подаються обовязково:
- Тези доповіді обємом до 2-х сторінок в друкованому (1
екземпляр з підписами авторів тезисів) і електронному
вигляді (на диску або по електронній пошті на адресу
оргкомітеу),
- Відомості про кожного автора (прізвище, імя, по батькові;
вчена ступінь, звання; посада, назва організації; адреса,
контактний телефон, E-mail)
- Акт експертизи про можливість опублікування статті.
Звертаємо увагу авторів, що тези доповідей публікуються в
авторській редакції.
В програму будуть включені матеріали, вибрані
Програмним комітетом. При реєстрації учасники отримують
збірку тезисів конференції з опублікованими матеріалами
доповідей.

