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ТЕРНОПІЛЬ-2012 

Робота конференції буде проводитися 
за секціями: 
 
1. Гуманітарні науки. 
2. Економіка та менеджмент, фінанси. 
3. Електротехніка, електроніка та 

світлотехніка. 
4. Інформаційні технології 
5. Математика 
6. Математичне моделювання і механіка. 
7. Матеріалознавство, міцність матеріалів 

і конструкцій. 
8. Машини та обладнання сільського 

виробництва. 
9. Машинобудування. 
10. Обладнання харчових виробництв. 
11. Приладобудування. 
12. Фізика. 
13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова 

технології. 
14. Радіоелектронні біотехнічні апарати. 
15. Зварювання та споріднені процеси і 

технології. 
Збірник тез доповідей конференції буде 

виданий до початку роботи конференції 
(вимоги до оформлення див. додаток). 
Заявки на участь в роботі конференції 

подавати голові СНТ Окіпному І.Б. 
(корпус №2, ауд. 20) надсилати за адресою: 
46001, м. Тернопіль вул. Руська 56, 
Тернопільський національний технічний 
університет, заступнику голови  
конференції, голові СНТ Окіпному І. Б. 
е-mail:snt@tu.edu.te.ua 
Заявки на участь в роботі конференції 

та тези доповідей (обсягом 1 стор.) 
приймаються до 01.04.2012 р. 
Можлива заочна участь. 

Програмний комітет 
конференції: 

 
голова Р. Рогатинський - 

д.т.н., професор 
заступник голови І. Окіпний – к.т.н., голова 
СНТ 

члени: 
д.т.н., проф. В. Андрійчук 
д.б.н., проф. В. Юкало 
д.т.н., проф. П. Стухляк 
д.т.н., проф. В. Ловейкін (за погодженням) 
д.ф.-м.н., проф. М. Ленюк (за погодженням) 
д.т.н., проф. С. Ковалевський (за 
погодженням) 
д.е.н., проф. В. Вовк (за погодженням) 
д.т.н., проф. В. Дідух (за погодженням) 
к.е.н., доц. Г. Ціх 
к.т.н., доц. Ю. Пиндус 
к.т.н., доц. В. Яськів 
к.е.н., доц. П. Дудкін 
к.т.н., доц. О. Мацюк 
директор видавництва А. Катрич 
нач. ЦМС В. Лазарюк 

 
Організаційний комітет 
конференції: 
 
голова 

Р. Рогатинський - д.т.н., професор 
члени 
П. Марущак – д.т.н., професор 
І. Окіпний – к.т.н., науковий секретар 
В. Дзюра – к.т.н. 
 
 



Вимоги до оформлення заявки 
учасника конференції: 

ЗАЯВКА 
на участь в V Всеукраїнській 

студентській науково-технічній 
конференції ТНТУ імені Івана Пулюя 
“ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ 
НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ”  

Назва вузу 
Назва секції 
Назва доповіді 
Автор (и) (прізвище, ініціали, група) 
Науковий керівник (науковий ступінь, 
вчене звання, прізвище, ініціали) 
Прізвище, ініціали доповідача,  дата 
народження 
Адреса доповідача для переписки 
(телефон), e-mail 

Вимоги до оформлення тез 
доповідей: 

Вирівнювання тексту по ширині. 
Абзац виконують з відступом 1,27 см. 
Текст тез доповіді друкується на 1 
аркуші білого паперу формату А4 
(210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх 
сторін. Текст друкується українською 
мовою на ІВМ-сумісному комп'ютері у 
редакторі текстів WORD 97 for 
WINDOWS. Тип шрифта – Times New 
Roman Cyr, розмір шрифта – 12 через 
один інтервал. Формули, рисунки та 
ілюстрації оформляються на комп'ютері. 

До поданих тез доповідей обов'язково 
додається СD-диск 

СD -диск повинен містити: 
� Файл з електронним варіантом 

заявки. Файл називається по 
прізвищу автора з додаванням _reg. 
Приклад: Коцюруба_reg.doc  

� Файл з тезами доповіді — остаточно 
сформований текст, формули, 
рисунки та ілюстрації. Файл 
називається по прізвищу автора. 
Приклад: Коцюруба.doc  

 

Приклад оформлення тез: 

УДК 621.326    (14, Times New Roman Cyr) 
Коцюруба М.–ст. гр. МС-21 
(14, Times New Roman Cyr) 
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя 
 (14, Times New Roman Cyr, курсив) 

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО 
НЕВИЗНАЧЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ПРИ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЗУСИЛЬ 

(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, 
вирівнювання по центру) 

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 
10 
Науковий керівник: д.т.н., професор 
Рибак Т. І. (14Times New Roman Cyr, 

вирівнювання по центру) 
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Перелік документів для подачі тез: 

� Друкований варіант заявки (1арк.) 

� Друкований варіант тез (1арк.) 

� CD-диск 

� Файл 
 
Програма конференції формується по 
заявках учасників. 
 
Електронний варіант форми заявки 
можна скачати за адресою: 

www.tu.edu.te.ua/struct/snt/ 
conference.htm 

 
Неповний пакет документів або 
тези, які не відповідають вимогам 
оформлення прийматись не 
будуть 


