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Метою конференції є інтеграція і 
гармонізація діяльності різних наукових 
шкіл, обмін досвідом і результатами 

наукових досліджень, удосконалення та 
поглиблення теорій функціонування 

передач з гнучким зв’язком, виявлення 
основних сучасних стратегічних тенденцій 
та напрямків в області їх конструювання, 

виготовлення й експлуатації  
 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ТЕРНОПОЛЯ 
Тернопіль – адміністративний, економічний, освітній і 

науковий центр України, розміщений на заході України. 
Прекрасні пейзажі, мальовничі місця відпочинку, ріки й озера, 
пам’ятки архітектури національного значення ваблять туристів 
із усього світу..  

ПРОЇЗД ДО ТЕРНОПОЛЯ 
Проїхати до Тернополя можна залізницею або 

автотранспортом. Відстань до найближчого міжнародного 
аеропорту (м. Львів) –132 км. Учасникам конференції, які 
прибуватимуть із-за кордону буде надано додаткову 
інформацію про можливі варіанти проїзду в м. Тернопіль. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Співголови програмного комітету 

Ясній П.В., д.т.н., проф., ректор ТНТУ ім. І. Пулюя 
(Україна) 
Ковалевський В.П. д.т.н., проф., ректор Оренбурзького 
державного університету (Росія) 
Петрик А.О., д.т.н., проф., президент Кубанського 
державного технологічного університету (Росія) 
Бобало Ю.Я., д.т.н., проф., ректор НУ «Львівська 
Політехніка» (Україна) 

Члени програмного комітету 
Бережний С.Б., д.т.н., проф., (Кубанський державний 
технологічний університет, Росія); 
Бондаренко О.Л., (НВП «Промтехконструкція», Україна); 
Гаршнев Ю.Г., к.т.н., доц. (Львівська філія Європейського 
університету, Україна) 
Зубченко І.І. к.т.н., проф. (ТНТУ ім. І. Пулюя, Україна); 
Кривий П.Д. к.т.н., проф., (ТНТУ ім. І. Пулюя, Україна); 
Кузнєцов Ю.М. д.т.н., проф. (НТУУ «Київський політехнічний 
інститут», Україна); 
Луців І.В., (заступник голови), д.т.н., проф. (ТНТУ ім. І. Пулюя, 
Україна); 
Метільков С.А., д.т.н., проф., (Кубанський державний 
технологічний університет, Росія); 
Павлище В.Т., к.т.н.,проф. (НУ «Львівська Політехніка», 
Україна); 
Пилипенко О.І., д.т.н., проф. (Чернігівський державний 
технологічний університет, Україна); 
Пунтус О.В., к.т.н., доц. (Кубанський державний технологічний 
університет, Росія); 
Рибак В.Я., к.т.н., доц, (Ужгородський національний
університет, Україна); 
Роганов Л. Л., д.т.н., проф. (Донбаська державна 
машинобудівна академія, Україна); 
Струтинський В.Б., д.т.н., проф. (НТУУ «Київський 
політехнічний інститут», Україна); 
Узклінгіз Г.О., д.т.н., проф. (Латвійський с/г університет, Латвія);
Учаєв П.М., д.т.н., проф. (Південно-західний державний 
університет, Росія); 
Фот А.П., д.т.н.,проф. (Оренбурзький державний університет, 
Росія). 

 
Голова організаційного комітету 

Рогатинський Р.М., д.т.н., проф.              (Україна) 
Заступник голови організаційного комітету  

Кривий П.Д., к.т.н., проф..                        (Україна) 
Члени організаційного комітету: 

Пиндус Ю.І. к.т.н., доц.; Лещук Р.Я, к.т.н., доц.;        
Шанайда В.В, к.т.н., доц.; Скляров Р.А., к.т.н., доц.;  Шпак Р.В. 
к.т.н., доц.; Дзюра В.О, к.т.н., доц.;  Дубецький І.Д, ст. викл.;      
Шарик М.В., ст. викл.;  Кобельник В.Р., асист.;  Сеник А.А., 
асист.;Сотник І.П., інженер; Кашуба Н.П, аспірант. 

Науковий секретар 
Крупа В.В.                                                     (Україна) 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Розрахунок і конструювання передач, 
оснащених приводними роликовими і 
втулковими ланцюгами 
2. Технологічне забезпечення якості 
виготовлення приводних роликових і 
втулкових ланцюгів 
3. Особливості технологій виготовлення 
приводних багаторядних ланцюгів 
нафтогазодобувного обладнання 
4. Методи контролю якісних показників 
приводних роликових і втулкових ланцюгів 
5. Проблеми надійності передач з гнучким 
зв’язком 
6. Використання і експлуатація передач з 
гнучким зв’язком у галузевому 
машинобудуванні 

 
ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
українська, російська, англійська, 

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

Розсилання інформаційного 

повідомлення 

  

до 20.10.11 

Прийом матеріалів конференції  до 01.12.11 

Оплата участі в конференції  до 01.12.11 

Підтвердження про включення 

доповіді до збірника праць 
  

до 08.12.11 

Розсилання програми та 

запрошень 
 до 10.12.11 

Участь у роботі конференції  19-21.12.11 

 
З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАТИСЬ: 

Кривий Петро Дмитрович – заступник голови 
організаційного комітету, ТНТУ ім. І Пулюя,              
м. Тернопіль, вул.. Руська, 56 Тел.:+38 097 4545764   

Крупа Володимир Васильович – науковий 
секретар, ТНТУ ім. І Пулюя, м. Тернопіль,             
вул.. Руська, 56. Тел.:+380978689244,  

E-mail:          konf.tntu@gmail.com,   
konf_dubyniak@tu.edu.te.ua. 



ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ 
Матеріали доповідей повинні мати інформативний характер і 

не перевищувати 2 сторінки формату А4. Доповіді слід підготувати 

українською мовою на комп’ютері в редакторі Word Microsoft 

Office 2003. з міжрядковим інтервалом – 1,0; полями - 20 мм зі всіх 

сторін, абзац – 10 мм. 

Порядок розташування матеріалу такий: 

УДК ((Times New Roman, 10pt Bold, форматувати по лівому 

краю) (пропуск рядка – 8 pt) 

Ім’я (повністю), прізвище автора,  вчене звання 

(співавторів1 через крапку з комою) українською мовою 

(Times New Roman, 12pt, Bold, форматувати по центру). 

Назва організації та повна поштова адреса1 (не більше двох 

рядків, Times New Roman, 12 pt, курсив; форматувати по 

центру). 

(пропуск рядка – 8 pt) 

НАЗВА ДОПОВІДІ українською мовою (Times New Roman, 

12pt Bold великими літерами,форматувати по центру);  

(пропуск рядка – 8 pt) 

Ім’я (повністю), прізвище автора, вчене звання (співавторів1 

через крапку з комою) (англійською мовою), (Times New 

Roman, 12pt, форматувати по центру). 

(пропуск рядка – 8 pt) 

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times New Roman, 

12pt великими літерами, форматувати по центру);  

(пропуск рядка – 8 pt) 

Анотація англійською мовою до п’яти рядків (з абзацу, Times 

New Roman, 12pt, курсив, форматувати по ширині). 

(пропуск рядка – 8 pt) 

Основний текст (з абзацу, Times New Roman, 12pt., 

форматування по ширині) 

(пропуск рядка – 8 pt) 

Література згідно зі стандартними вимогами (Times New Roman, 

10pt.) 

Чорно-білі рисунки та ілюстрації оформляти у форматах *.jpg, 

*.tiff з роздільною здатністю 300 dpi. Рисунки подавати в тексті 

з підписами (Рисунок. 1. Назва рисунка: умовні позначення 

(Times New Roman, 10, форматування по центру). Формули 

набирати у Microsoft Equation Editor - 12 pt, форматування по 

центру. Таблиці подавати у вигляді (Таблиця 1. Назва) - 10 pt, 

форматування по ширині. 

Примітка. Матеріали доповідей можуть бути 

підготовлені російською або англійською 

мовами, з анотаціями відповідно англійською 

та російською мовами 
 

Матеріали доповідей необхідно подати до 
01.12.2011р. 

Увага! За зміст матеріалів відповідальність несе 
автор (автори). Доповіді, які оформлені не по 
вимогах оргкомітетом розглядатися НЕ будуть. 

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
Матеріали доповідей будуть опубліковані окремим 

виданням у вигляді збірника праць Конференції і 
вручатимуться учасникам під час реєстрації, або 
пересилатимуться поштою за вказаною ними адресою. 
Повні тексти доповідей, рекомендованих до друку 
програмним комітетом конференції, оформлених у 
вигляді статей будуть опубліковані у фаховому 
науково-технічному журналі «Вісник тернопільського 
національного технічного університету імені Івана 
Пулюя». Повний текст доповіді слід оформити у 
вигляді наукової статті, згідно вимог ВАК України щодо 
фахових публікацій та вимог редакції журналу «Вісник 
тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя» 

http://library.tntu.edu.ua/visnyk/visnyk_rules/ 
Матеріали доповідей та (або) повні тексти 

доповідей, оформлені за відповідними вимогами 
(роздруківка та електронний варіант), а також заявку 
на участь і копію платіжного доручення про 
перерахування оргвнеску надсилати за адресою: 
46001, Тернопільський національний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, вул. Руська, 56,   

м. Тернопіль з поміткою – на конференцію 
Електронні варіанти матеріалів доповідей можна 
також надсилати на е-mail: konf.tntu@gmail.com. 
Увага! Прохання до учасників конференції 
надіслати в організаційний комітет коротку 
автобіографію та фотографію (бажано в 
електронному варіанті), які будуть опубліковані 
вкінці збірника матеріалів конференції. 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 
Для участі в роботі конференції необхідно: 
1. Перерахувати організаційному комітету 

оргвнесок в розмірі еквівалентному 35$ на день 
оплати, за кожного учасника з приміткою «прізвище, 
ініціали учасника оргвнесок МНТК «ПСТВНПГЗ» 
(оргвнесок передбачає витрату на організацію і 
проведення конференції, вартість збірника праць, 
поштові витрати, товариську зустріч та культурну 
програму). 

2. Для заочної участі перерахувати кошти за 
опублікування доповіді в збірнику праць конференції в 
розмірі еквівалентному 10$ на день оплати. 

Банківські реквізити: Одержувач: ТОО УСНТІ; 
банк: філія ВАТ Укрексімбанку у м. Тернопіль;  
МФО 338879; код: 26310146; р/р 
2600301668594 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

КУБАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОРЕНБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ЛАТВІЙСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МП НВП «ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ» (М. КРАМАТОРСЬК) 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
СОЮЗУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
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