
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ 
 
Стаття набирається у текстовому редакторі Word 

на аркуші формату А4. Поля: ліве — 14,5 мм; праве — 20 
мм; верхнє — 15 мм; нижнє — 30 мм. Шрифт — Times 
New Roman (font 10); абзац — 5 мм; інтервал — 1.0 у 
такому порядку: ім’я автора, прізвище, вчене звання, 
науковий ступінь, назва організації, місто; УДК; назва 
статті. Кількість колонок — 2; віддаль між колонками — 5 мм. 

Для набирання формул застосовувати вбудований у 
Word редактор формул Equation. Грецькі літери, змінні з 
індексами в тексті та формули слід набирати з викорис-
танням редактора формул, а усі дужки: (), [], {} тощо — 
застосовуючи «шаблон дужок» на панелі інструментів 
редактора формул. Формули потрібно компонувати так, 
щоб вони вміщалися у колонку шириною 85 мм, а кожен 
рядок продовження формули набирати окремим блоком. 
Масштабування формул застосовувати не можна. 

Вживати такі стилі: Text — Times New Roman 
Cyr, italic; Function — Times New Roman Cyr, Italic; 
Variable — Times New Roman Cyr, Italic; L.C.Greek — 
Symbol; U.C.Greek — Symbol; Symbol — Symbol; 
Matrix/Vector — Times New Roman Cyr, bold; Number — 
Times New Roman Cyr.   

Встановити такі розміри: Full — 10pt; 
Subscript/Superscript — 7pt; Sub-Subscript/Superscript — 
5pt; Symbol — 14 pt; Sub-Symbol — 10pt. 

Таблиці (не більше двох) повинні бути складені 
лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, 
потрібні для ілюстрування тексту статті. 

Фотографії повинні бути чіткими та контрастними. 
Якщо на фотографіях потрібно вказати номери (позиції), 
то це робиться на одному з примірників, а другий подаєть-
ся абсолютно чистим. Зіскановані фотографії потрібно 
обов’язково подавати в оригінальних файлах. Редакція 
приймає статті на CD. Назви усіх файлів повинні містити 
прізвище автора (першого співавтора). 
 
 

Контрольні дати: 
 

08.10.12 — надсилання заявок на участь у конференції і 
тез доповідей. 
08.10.12 — перерахування коштів за участь у конференції 
та опублікування матеріалів конференції. 
19.10.12 — розсилання запрошень учасникам конференції. 
06.11.12 — надсилання статей за матеріалами доповідей. 
06.11.12 — заїзд і реєстрація учасників конференції. 
07.11.12 — початок роботи конференції. 
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Г. Сулим, ЛНУ ім. І. Франка, м. Львів 
М. Ткачук,  НТУ «ХПІ», м. Харків 
І. Федик, НВО «Луч», Росія 
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Увага! Анкету разом з тезами доповіді слід надіслати  

в Оргкомітет до 8 жовтня 2012 р. 
 

Адреса для кореспондування: 
Б. Кіндрацькому 

а/с 6758, м. Львів, 79058, Україна 
e-mail:     me@in.lviv.ua;    zncnan@mail.lviv.ua 

Тел.: (032) 261-07-19; (032) 258-21-71;  
+38 0679998734; +38 0974409900 

http://www.znc.com.ua/ 

Західний науковий центр НАН України і МОНМС України 
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Українське товариство з механіки руйнування матеріалів 

Наукове товариство імені Шевченка 
Редакція журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» 

Редакція журналу «Машинознавство» 

 
 
 

3-я Міжнародна науково-технічна 
конференція 

 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, 
ВИГОТОВЛЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

МАШИНОБУДІВНИХ  
КОНСТРУКЦІЙ 

 
 
 

Мінісимпозіуми:  
 

«Вплив корозійних та водневмісних середовищ 
на міцність і руйнування матеріалів та 

конструкцій» 
 

«Діагностика матеріалів, конструкцій і машин» 

 
 

7 — 9 листопада 2012 р. 
м. Львів, Україна 

 
 

 
 

 
 
 

Запрошення до участі 

mailto:me@in.lviv.ua;
mailto:zncnan@mail.lviv.ua
http://www.znc.com.ua/


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 3-ї Міжнародної 
науково-технічної конференції «Теорія та практика 
раціонального проектування, виготовлення і експлуатації 
машинобудівних конструкцій» і мінісимпозіумів «Вплив 
корозійних та водневмісних середовищ на міцність і 
руйнування матеріалів та конструкцій», «Діагностика 
матеріалів, конструкцій і машин», що відбудуться 7 — 9 
лисопада 2012 року в м. Львові. 

Мета конференції — обмін науковими ідеями та 
розгляд нових результатів фундаментальних і прикладних 
досліджень у галузі механіки та машинобудування. 
Формування пріоритетних напрямів подальших 
досліджень з розглянутих проблем в сучасних умовах 
розвитку економіки України, налагодження ділових 
контактів між фахівцями.  
 
Голова Програмного комітету 
 

З. НАЗАРЧУК 
 
 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Проблеми якості та конкурентоспроможності 

продукції машинобудування. 
2. Автоматизація проектування, підготовки і 

управління виробництвом. 
3. Моделювання, синтез і оптимізація машинобудівних 

конструкцій. 
4. Динаміка та міцність машин. 
5. Механіка руйнування матеріалів і міцність 

конструкцій. 
6. Матеріалознавство та інженерія поверхні  
7. Новітні технології у машинобудуванні. 
8. Зварювання та споріднені процеси і технології. 
9. Застосування вібрацій у техніці і технологіях. 
10. Методи і засоби діагностування матеріалів та 

конструкцій. 
11. Діагностика і прогнозування залишкового ресурсу  

конструкцій та споруд тривалої експлуатації. 
12. Проектування, виготовлення, експлуатація і сервіс 

транспортних засобів. 
 

 
 

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Робочими на конференції будуть українська, англійська,  
та російська мови. 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням і 
вручатимуться учасникам під час реєстрації. Повні тексти 
доповідей, рекомендовані програмним комітетом до 
друку, у вигляді статей будуть опубліковані у фахових  
науково-технічних журналах «Машинознавство» чи 
«Фізико-хімічна механіка матеріалів». 
 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Тези доповіді повинні мати інформативний характер і 
не перевищувати 1 сторінки формату А4.  

Оргкомітет приймає не більше двох доповідей від 
співавтора. Кількість співавторів — не більше трьох. 

Доповіді слід підготувати українською мовою (для 
зокордонних учасників — англійською) на комп’ютері в 
редакторі Word. Гарнітура — Times New Roman. 
Міжрядковий інтервал — 1.1, кегль — 11; поля: ліве — 20 
мм; праве — 20 мм; верхнє — 20 мм; нижнє — 25 мм, 
абзацний відступ — 10 мм. 

Назви файлів на електронних носіях повинні містити 
прізвище автора (першого співавтора). 

Порядок розташування матеріалу такий (кожен блок 
друкувати після пропуску одного рядка): назва доповіді 
українською мовою (посередині, великими літерами, 
напівжирний); назва доповіді англійською мовою (посере-
дині, великими літерами, звичайний); ім’я (повністю) та 
прізвище автора чи співавторів (посередині, малими 
літерами, через кому, напівжирний); назва організації та 
повна поштова адреса (у двох рядках, посередині, малими 
літерами, курсив); анотація англійською мовою (з абзацу, 
курсив, до п’яти рядків); тези доповіді українською мовою 
(з абзацу, звичайний). 
 
 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
 
Повний текст доповіді слід оформити у вигляді наукової 
статті обсягом до 0,5 авторського аркуша, оформленої 
відповідно до вимог ВАК України щодо фахових публі-
кацій (див. постанову ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-
05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України», опубліковану в Бюлетені № 1, 
2003 р.) та вимог редакції журналу «Машинознавство» 
(додаються до запрошення). Кількість статей за матеріа-
лами доповіді не обмежена. 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ  
 
Для участі у роботі конференції за повною програмою до 
8.10.12 р. потрібно: 
 
 

1. Перерахувати Українському товариству з механіки 
руйнування матеріалів, ЄДРПОУ 20024824, на р/р 
26008017048 у ПЛФ ВАТ „КРЕДОБАНК”, м. Львів, МФО 
325365, оргвнесок 200 грн, без ПДВ, за кожного учасника 
з поміткою «Оргвнесок ТПМК-12, прізвище учасника» 
(оргвнесок передбачає витрати на організацію і прове-
дення конференції, поштові витрати, атрибутику, това-
риську зустріч). 

 
 
2. Перерахувати за опублікування кожної доповіді в 

збірнику праць конференції по 160 грн, без ПДВ, ТзОВ 
«КІНПАТРІ ЛТД», код ЄДРПОУ 20790398, на р/р 
26009111501 у ПАТ РайффайзенБанкАваль, м. Київ, МФО 
380805 з поміткою «ТПМК-12, прізвище автора». 

 
 
3. Перерахувати за опублікування статті за матеріа-

лами доповіді 180 грн, без ПДВ, ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД», 
код ЄДРПОУ 20790398, на р/р 26009111501 у ПАТ 
РайффайзенБанкАваль, м. Київ, МФО 380805 з поміткою 
«ТПМК-12, прізвище автора». Якщо автор бажає 
опублікувати за матеріалами доповіді понад одну статтю, 
то вартість опублікування кожної наступної статті 
становить 90 грн. 

 
 
4. Вислати копію платіжного доручення про перераху-

вання оргвнеску, доповідь (роздрук і електронний варіант 
на CD), оформлені згідно з вимогами. 

 
 
5. До 6.11.12 р. вислати статті за матеріалами доповіді 

(роздрук, підписаний автором (співавторами), СD), копію 
платіжного доручення про перерахування коштів. 
 
 

Увага! Програмою передбачена заочна участь у роботі 
конференції (подання стендової доповіді на аркуші паперу 
формату А2 для її демонстрування під час роботи конфе-
ренції, тексту доповіді для опублікування в збірнику праць 
і статті). Вартість заочної участі у конференції та 
перерахунок коштів відповідає п. 2 — 3 (на вибір 
учасника). 



АНКЕТА 
 

Прізвище, ім’я, по батькові:______________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Вчене звання і науковий ступінь: _________ 
_____________________________________ 
Організація, кафедра (відділ), посада: _____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Назва доповіді:________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Адреса: ______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон: _____________________________ 
Факс: ________________________________ 
E-mail: _______________________________ 
 
Повідомляю про своє бажання взяти участь 
у роботі конференції. 
 
Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, 
секційною, стендовою; заочна участь 
(потрібне підкреслити), тематика №____. 

 
Дата _________                    Підпис ______________ 
 
Увага! Анкету разом з доповіддю слід надіслати в 

Оргкомітет до 8 жовтня 2012 року.  

АНКЕТА 
 

Прізвище, ім’я, по батькові:______________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Вчене звання і науковий ступінь: _________ 
_____________________________________ 
Організація, кафедра (відділ), посада: _____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Назва доповіді:________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Адреса: ______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон: _____________________________ 
Факс: ________________________________ 
E-mail: _______________________________ 
 
Повідомляю про своє бажання взяти участь 
у роботі конференції. 
 
Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, 
секційною, стендовою; заочна участь 
(потрібне підкреслити), тематика №____. 

 
Дата _________                    Підпис ______________ 
 
Увага! Анкету разом з доповіддю слід надіслати в 

Оргкомітет до 8 жовтня 2012 року . 

АНКЕТА 
 

Прізвище, ім’я, по батькові:_____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Вчене звання і науковий ступінь: _________ 
_____________________________________ 
Організація, кафедра (відділ), посада: _____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Назва доповіді:________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Адреса: ______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон: _____________________________ 
Факс: ________________________________ 
E-mail: _______________________________ 
 
Повідомляю про своє бажання взяти участь 
у роботі конференції. 
 
Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, 
секційною, стендовою; заочна участь 
(потрібне підкреслити), тематика №____. 

 
Дата _________                    Підпис ______________ 
 
Увага! Анкету разом з доповіддю слід надіслати в 

Оргкомітет до 8 жовтня 2012 року. 




