Організаційні питання
Форма проведення конференції: очна, заочна, дистанційна.
Електронний збірник тез конференції буде надісланий учасникам
конференції на електронну адресу, вказану у заявці. Також електронний
збірник буде розміщений у цифровому репозитарії Національного
університету «Запорізька політехніка», що дає можливість індексації в
наукометричних базах та пошукових системах.

Вимоги до оформлення тез доповідей
для опублікування у збірнику
До публікації у збірнику тез конференції приймаються матеріали
українською, російською, англійською мовами у текстовому редакторі MS
WORD на форматі А5 (148×210). Орієнтація сторінок книжкова, поля: верхнє
– 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве та праве – 15 мм. Абзацний відступ 10 мм.
Одинарний міжстроковий інтервал, вирівнювання на ширину рядка з
автоматичним переносом слів, шрифт Times New Roman – 10 pt. Сторінки не
нумеруються. Розміщення формул по центру. Нумерація формул –
розміщення по правому краю. Рисунки, графіки та фотографії повинні бути
чіткими, розміщені в тексті тез (обтікання рисунків текстом не допускається).
Підписи під рисунками – посередині. Формат підпису: Рисунок 1 – Назва
рисунку. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015.
Послідовність розміщення матеріалу тез:
– індекс УДК;
– прізвище та ініціали авторів;
– наукова ступінь, посада та місце роботи, місто;
– назва тез (посередині рядка великими жирними літерами);
– текст тез;
– список використаної літератури (посередині рядка жирними літерами).
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Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь в роботі ХVІ Міжнародної науковотехнічної конференції «НЕМЕТАЛЕВІ ВКРАПЛЕННЯ І ГАЗИ У
ЛИВАРНИХ СПЛАВАХ», яка відбудеться 7–8 жовтня 2021 р. в
національному університеті «Запорізька політехніка» на базі кафедри
«Машини і технологія ливарного виробництва».
Передбачається участь представників вищих навчальних закладів,
наукових установ та промислових підприємств, а також студентів,
аспірантів, молодих учених.

Наукова тематика конференції
 Нові методи, методики дослідження і контролю неметалевих
вкраплень і газів у сталях, чавунах, кольорових та спеціальних 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.
 Спеціальні методи металургії для одержання високоякісних сталей і
сплавів.
 Технології виробництва, властивості деформованих сталей і сплавів.
Для участі у роботі конференції
необхідно до 01.09.2021р.
надіслати
на
електронну
скриньку
kafedra_mtlv@zp.edu.ua,
yana_vas@zp.edu.ua наступні документи:
 Заявку на участь у конференції за наведеним зразком.
 Тези доповідей у електронному вигляді.
Тези не редагуються та не рецензуються, відповідальність за
інформацію несе автор (автори).
Про отримання та прийняття матеріалів до друку оргкомітет
повідомляє кожного учасника індивідуально листом на електронну адресу,
вказану в заявці.
Мова конференції – українська, англійська
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Контактна інформація
Національний університет «Запорізька політехніка», вул. Жуковського, 64,
м. Запоріжжя, Україна, 69063.
Телефон: (061)769-84-29, (061)769-82-93, моб. +38(050) 634-18-96 (Viber,
Telegram, WhatsApp)
E-mail: kafedra_mtlv@zp.edu.ua, yana_vas@zp.edu.ua

