
Шановні колеги ! 
 

Запрошуємо Вас прийняти участь у ХIХ 
Міжнародній науково-технічній конференції 
«Важке машинобудування. Проблеми та перс-
пективи розвитку», яку проводить Донбаська 
державна машинобудівна академія при підтри-
мці провідних підприємств м. Краматорська з 
01 по 04 червня 2021 р.  

 

Мета проведення конференції 
Робота конференції спрямована на вирішен-

ня актуальних проблем важкого машинобуду-
вання, конструювання, виготовлення та експлу-
атації машин, верстатів, інструментів, розробку 
та впровадження прогресивних енергозберігаю-
чих технологій. 

 

Основна тематика конференції 
1. Сучасні проблеми машинобудування, мета-

лообробки, якості технологічних систем. 
2. Нові напрямки розвитку процесів металооб-

робки, металорізальних верстатів та інструментів. 
3. Прогресивна техніка і технології для важко-

го машинобудування. 
4. Нові інформаційні технології в управлінні 

виробництвом. 
5. Проблеми інженерної освіти та підготовки 

кадрів вищої кваліфікації. 
6. Менеджмент та маркетинг 
 
Робочі мови конференції – українська, ро-

сійська, англійська. 

 

Матеріали конференції 
Для включення Вашої доповіді у програму 

конференції необхідно надіслати до 23 трав-

ня 2021 р. на електронну адресу організацій-
ного комітету конференції: 

 

mntk.ddma@gmail.com.: 
 заявку на участь; 
 тези доповіді (1-2 сторінки); 
 електронний файл з записом тез; 
 англійською мовою: назву тез, прізвища та 

ім’я авторів, назву організації, анотацію, 
електронну адресу. 

Вимоги до оформлення тез доповідей наве-

дені на сторінці: 
https://www.facebook.com/groups/410373345798093/ 
 

Загальні вимоги до оформлення тез 
1. Матеріали розмістити на білому папері 

формату А4 (210297) з полями 20 мм. Сторін-

ки не нумерувати. Матеріали оформити з засто-

суванням редактора Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman розміром 14 пт, абзац 1,25 

см. 

2. Матеріали повинні відповідати структур-

ній схемі: назва, прізвища та ініціали авторів, 

скорочені назви організації, міста, країни, осно-

вний текст, висновки. Назву друкувати велики-

ми (жирними) літерами, не відступаючи від 

верхнього поля, без переносів, центрувати. Че-

рез один порожній рядок, малими літерами – 

прізвища та ініціали авторів (жирними), у круг-

лих дужках курсивом – скорочена назва органі-

зації, міста, країни(через кому, центрувати). Че-

рез один порожній рядок – основний текст (мо-

ва викладу – на вибір авторів, міжрядковий ін-

тервал – одинарний). 

3. Рисунки, ілюстрації, діаграми і схеми ви-

конувати розмірами не менш 6060 мм, влаш-

тованими об’єктами і розташованими за ходом 

викладання матеріалу. Таблиці повинні мати 

назву. У влаштованому об’єкті під кожним ри-

сунком чи над таблицею вказується номер і на-

зва. Кожен рисунок чи таблиця повинні мати 

одинарний інтервал зверху і знизу від основно-

го 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 круг-

лих 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 

Sub-Symbol (дрібний символ) 12 pt 

5. Демонстрація матеріалів під час доповіді 

може здійснюватися за допомогою відеопроек-

тору. 

6.  Матеріали з істотними відхиленнями від 

вимог і тематики конференції, а також надіслані 

в оргкомітет із запізненням опубліковані не бу-

дуть. 

 

Організаційний внесок 
Для відшкодування редакційних та видав-

ничих витрат організаційний внесок учасників 

складає 150 грн.  
 

Адреса оргкомітету 
Україна,84313, Донецька обл., 

м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, ДДМА, кафе-

дра КМСІТ. 
Тел. каф: +38 0626 414782 

Тел.:+38 050 8147730 Яна Василівна Васильченко 

Тел.:+38 050 5653612 Яна Сергіївна Антоненко 

Тел.:+38 066 3360808 Максим Валерійович Шаповалов 

 

E-mail: mntk.ddma@gmail.com 


