РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
Прізвище ______________________________
Ім’я __________________________________
По-батькові ____________________________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання __________________________
Організація ____________________________
______________________________________
Посада ________________________________
Адреса для листування (для учасників, які
замовляють друкований збірник)__________
______________________________________
Телефон _______________________________
E-mail: ________________________________
Я планую:
виступити з пленарною доповіддю
виступити із секційною доповіддю
заочна участь у конференції
Інформація про доповідь (автори і назва)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Назва секції ___________________________
Необхідність бронювання житла __________
Реєстраційну форму, електронну версію
відредагованих тез та копію квитанції про
оплату оргвнеску необхідно надіслати на
електронну або поштову адресу оргкомітету
до 11 листопада 2017 р.
Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська,56, м. Тернопіль, 46001
тел. (0352) 519724,

E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com
Реєстраційну форму та інформацію про
конференцію
можна
завантажити
за
наступним посиланням
www.tntu.edu.ua/technology2017/invitation1-ukr.pdf

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно
направити в оргкомітет:
реєстраційну форму;
тези доповідей;
копію квитанції про оплату.
При реєстрації учасники отримують
матеріали конференції.
За умови участі в заходах оплата складає
300 грн. Сума оргвнеску при заочній участі із
опублікуванням тез конференції та отриманням
роздрукованого збірника матеріалів складає
150 грн., електронного збірника матеріалів – 100
грн для учасників з України і 25$ для учасників зза кордону. Оргвнесок включає витрати на
видання програми і тез конференції, інші
організаційні витрати. Проїзд та проживання за
рахунок учасників конференції.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Одержувач: ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ
Укрексімбанку у м. Тернопіль; МФО 322313;
код: 26310146; р/р 26000000021677.
Призначення платежу: За поліграфічні
послуги при друці матеріалів конференції
(вказати прізвище та ініціали).
УВАГА !!!
Реквізити для оплати можуть бути змінені у
зв’язку з
перереєстрацією ТОО УСНТІ.
Уточнена інформація буде розміщена за
посиланням
www.tntu.edu.ua/technology2017/invitation1-ukr.pdf
Підтвердження
про
оплату
(копію
платіжного доручення з відміткою банку про
перерахунок) надіслати на адресу оргкомітету
конференції.
РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ
Учасників конференції передбачається
розмістити
у
готелях
м.
Тернополя
(www.ukrmandry.com.ua/index.php?id=76).
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя (Україна)
Національна академія наук України
Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
Маріборский університет (Словения)
Технічний університет у Кошице (Словаччина )
Вільнюський технічний університет
ім. Гедимінаса (Литва)
Шяуляйська державна колегія (Литва)
Жешувський політехнічний університет ім.
Лукасевича (Польща)
Білоруський національний технічний
університет (Республіка Білорусь)
Міжнародний університет цивільної
авіації (Марокко)
Національний університет біоресурсів і
природокористування України (Україна)
Наукове товариство ім. Шевченка
Тернопільська обласна організація українського
союзу науково-технічної інтелігенції

VІ Міжнародна
науково-технічна конференція
молодих учених та студентів

«АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ
СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»
№ 222 згідно плану МОНУ

Інформаційне повідомлення

16-17 листопада 2017 року
ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Тернопільський
національний
технічний університет імені Івана Пулюя
запрошує Вас взяти участь у VІ
Міжнародній
науково-практичній
конференції молодих учених та студентів
„Актуальні задачі сучасних технологій”.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

– фізико-технічні основи розвитку
нових технологій;
–
нові
матеріали,
міцність
і
довговічність елементів конструкцій;
– сучасні технології в будівництві,
машино- та приладобудуванні;
– сучасні технології на транспорті;
– комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
– електротехніка
та
енергозбереження;
– фундаментальні проблеми харчових
біо- та нанотехнологій;
– економічні та соціальні аспекти
нових технологій.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська, польська.
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи планується видати
збірник тез конференції.
Повнотекстові статті по матеріалах
доповідей можуть бути опубліковані у
фахових виданнях:
Науковий
журнал
“Вісник
Тернопільського
національного
технічного університету”;
Електронний
фаховий
журнал
“Соціально-економічні
проблеми
і
держава”

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова
Україна
Заступник голови
Рогатинський Р.М. Україна
Члени програмного комітету:
Словенія
Вухерер Т.
Франція
Фресард Ж.
Словаччина
Брезінова Ж.
Прентковскіс О. Литва
Шяджювене Н. Литва
Польща
Стахович Ф.
Богданович А. Республіка Білорусь
Марокко
Меноу А.
Ловейкін В.С. Україна
Андрейків О.Є. Україна

Ясній П.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Рогатинський Р.М., Ковалюк Б.П., Лещук Р.Я.,
Баран І.О., Ціх Г.В., Яськів В.І., Окіпний І.Б.,
Дзюра В.О., Лазарюк В.В., Золотий Р.З.
Голова
Рогатинський Роман
організаційного Михайлович
комітету
Тел. 0673554001
Науковий
секретар

Дзюра Володимир
Олексійович
Тел. 0962366752
0953529777

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold,
центрування по лівому краю)
Ініціали та прізвище автора (ів) науковий
ступінь, вчене звання мовою тез (Times
New Roman, 12 pt., bold, центрування по
лівому краю) (канд. техн. наук – Ph.D.;
доц. – Assoc. Prof.; докт. техн. наук – Dr.;
проф. – Prof.).
Організація, країна (Times New Roman, 12 pt,
центрування по лівому краю), пропуск рядка
10 pt.
НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman,
12 pt., bold, центрування посередині)
пропуск рядка 10 pt.
Ініціали та прізвище автора (ів), науковий
ступінь, вчене звання англійською мовою
(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування
по лівому краю)
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою
(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування
посередині), пропуск рядка 10 pt.
Текст публікації.
Література (Times New Roman, 12 pt., bold,
центрування по ширині рядка).
Відредаговані тези доповідей обсягом
1-2 повні сторінки друкуються на листках
білого паперу формату А4 з полями 25 мм з
усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman,
розмір − 12 pt., інтервал – одинарний.
Рисунки та ілюстрації оформляти на
комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу
першого автора на мові оформлення тез.
Доповіді для публікації у фахових
виданнях можуть бути опубліковані у
вигляді
статті.
Обсяг
статті
для
опублікування 5-10 сторінок.
Вимоги до оформлення та умови
опублікування у журналі “Вісник ТНТУ”
розміщені
на
сайті
за
адресою
http://library.tntu.edu.ua/visnyk/visnyk_rules/ ,
у
журналі
“Соціально-економічні
проблеми і держава” – за адресою
http://sepd.tntu.edu.ua/

