
Структура оформлення тез

Приклад:

назва  тез: (заголовні  букви,  шрифт  –
напівжирний,  розташування  по  центру,
крапку не ставити, уникати  перенесення
слів):
ініціали  та прізвище  автора:  шрифт  
звичайний Times New Roman, розмір – 
10 pt, розташування  по центру, вчене 
звання, посада, учбовий заклад або місце 
роботи ( для іногородніх  з вказівкою 
міста):

І.І. Денісов, начальник доменного цеху,
ПрАТ  «ММК ім.  Ілліча»,

З.М. Захаров, проф., д-р техн. наук, ДВНЗ
«ПДТУ»

 Зміст тез.

     З  питаннями  щодо  конференції
звертатися  у   науково-дослідний  відділ
ДВНЗ  "ПДТУ",  корпус  11,  кімн.  8,  тел.
(0629)446012,  Шишкін  Володимир
Вікторович,  відділ  інтелектуальної
власності,  корпус  11,  кімн.  6,  Черненко
Світлана  Омелянівна,  тел.  (0629)446553
або  науково-технічну  бібліотеку  корп.  1,
кімн.  201,   Ткаченко  Тетяна  Віталіївна,
тел.   (0629)446316     fax: (0629)  345294,  

    e-mail address:

    otdelis@pstu.edu     nauka@pstu.edu

               Адреса оргкомітету:

ДВНЗ  "Приазовський  державний  техніч-
ний університет", вул. Університетська, 7, 

м.  Маріуполь,  Донецька  область,  87555,
Україна.

     Вартість  публікації 1 тези  в 
збірнику тез доповідей – 100,0 грн. 
За публікацію кожної подальшої тези

– 25,0 грн.
Банківські реквізити:
одержувач:  ДВНЗ  "Приазовський 
державний   технічний   університет",
код ЄДРПОУ - 02070812
р/р: 
UA188201720313231001201005734      
в ДКСУ м. Київ,  МФО 820172
призначення  платежу:  за  участь   в
конференції

Заявка  для  участі  в  конференції:

  П.І.Б._____________________________________
Посада  та  місце  роботи  __________________
           
Назва  доповіді  ___________________________
___________________________________________
Назва секції _______________________________

Поштова адреса, тел., е-mail _______________

Номер  квитанції  про  переказ  грошей  за
участь ____________________________________
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         Наука є найкращою, міцною, 
найякіснішою опорою в житті, які б не 
були її мінливості.

                                                  К.А. Тімірязєв

Шановні колеги!

     Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у
роботі  Міжнародної  науково-технічної
конференції  «Університетська  наука  -
2020»,  яка відбудеться  20-21 травня  на
базі  ДВНЗ  "Приазовський  державний
технічний  університет"  і  виступити з
доповіддю або повідомленням.

                 Мета конференції: 

    обмін науково-технічною інформацією,
визначення  перспективних  шляхів
створення і  розвитку  нової  техніки  і
технологій,  розробка  спільних наукових
програм, розвиток міжнародної співпраці,
встановлення  ділових  контактів  і
зміцнення  зв'язків  вищої  школи  з
виробництвом.

Основна тематика конференції:

 розвиток  теоретичних  і
технологічних  основ  фізико-
хімічних і теплофізичних процесів
в  доменному  і  сталеплавильному
виробництвах  (нові  технології,
пілотні  проекти,  випуск
конкурентоздатної продукції);

 підвищення надійності,     
довговічності      та працездатності 
вузлів і деталей машин і устутку-

      вання  важкої промисловості;          

 теоретичні  та   експериментальні
дослідження  процесів  обробки
металів;

 нові  матеріали  в  металургії,
машинобудуванні,  зварювальному
виробництві;

 енерго-та ресурсозберігаючі,  еколо-
гічно чисті  технології;

 транспортні  системи  і  управління
перевезеннями  з  використанням
нових інформаційних технологій;

 розробка інформаційних технологій,
засобів управління,  комплексної
автоматизації;

 розвиток  економічних  і  фінансових
стосунків  в сучасних умовах;

 формування  загальнолюдських  цін-
ностей на сучасному етапі;

 соціально-політичні  процеси  в
Україні;

 проблеми  гуманізації  вищої
технічної освіти.

   
  Організація роботи конференції:

пленарне  засідання  за  участю
керівництва  міста   Маріуполя  і
підприємств  відбудеться  20  травня  в
13-30,  в  залі   засідання Вченої   ради
ПДТУ (вул. Італійська, 115, 2 поверх).
Робота секцій почнеться 20 травня
в 14-00 в аудиторіях університету 
відповідно  до  програми  конфе-
ренції.

                                                              ПДТУ

      Для успішного проведення  конференції 
просимо надати у відділ інтелектуальної 
власності   (корпус 11, кімн. 6) наступну 
інформацію:

 до 20 березня перелік  доповідей в
електронному  вигляді +  роздрук
(назва  доповіді,  ПІБ  доповідача,
посада і  місце роботи)  з вказівкою
кафедри  (секції),  в  роботі  якої
планується взяти участь;

 до  10  квітня тези  доповідей  в
електронному  вигляді  +  роздрук,
формат  А5,   поля  –  20мм  з  усіх
боків,  орієнтація  –  книжна.  Тези
доповідей подавати  всією секцією у
вигляді  одного  файлу  (з
послідовним  розташуванням  тез
всіх авторів  з подвійним інтервалом
один від одного).  Тези  надати в
кімнату  201,  корпус  1,
Ткаченко Т.В., тел. 446316.

Основний  текст  тез:  об'єм  –  не  більше  2
сторінок; шрифт Times New Roman, розмір, –
10pt; міжрядковий інтервал – 1; абзац  – 10мм,
відстань від верхнього і нижнього колонтитулу
–  10мм,  мова  -  українська,  російська,
англійська.
      Не дозволяється:  ущільнення   або  роз
рідження тексту;  перенесення рядків:  між
ініціалами  і  прізвищем,  між  елементами
скорочень, при вказівці року (у 2019 р.) та ін. 
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