
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
Прізвище ______________________________ 
Ім’я __________________________________ 
По батькові ____________________________ 
Науковий ступінь_______________________ 
Вчене звання __________________________ 
Організація ____________________________ 
______________________________________ 
Посада ________________________________ 
Адреса для листування __________________ 
Телефон _______________________________ 
Факс __________________________________ 
E-mail: ________________________________ 
Я планую: 
 виступити з пленарною доповіддю  
 виступити із секційною доповіддю  
 заочна участь у конференції              
Інформація про доповідь (автори і назва)  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Назва секції ___________________________ 

 
Реєстраційну форму, електронну версію 

відредагованих тез необхідно надіслати на 
електронну адресу оргкомітету  

до 10 травня 2017 р. 
 

 
Адреса оргкомітету: 

ТНТУ імені Івана Пулюя,  
вул. Руська, 56, корпус № 1, ауд. 503 

моб. (068) 5155028 
E-mail: zolotyy@gmail.com 

Реєстраційну форму та інформацію про 
конференцію можна завантажити за 
наступним посиланням  

 
http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000548/invitatio
n1-ukr_XX_TNTU.pdf 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

– Математичне моделювання і механіка  
– Машинобудування  
– Сучасні технології на транспорті  
– Інформаційні технології  
– Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва  
– Приладобудування  
– Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і 

полів та обчислювальні методи і засоби 
ідентифікації  

– Матеріалознавство, міцність матеріалів і 
конструкцій, будівництво  

– Електротехніка і світлотехніка, 
електроніка  

– Математика  
– Фізика  
– Хімія, хімічна, біологічна та харчова 

технології  
– Обладнання харчових виробництв  
– Менеджмент у виробництві та соціальній 

сфері  
– Економіка та підприємництво  
– Гуманітарні науки 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
українська, англійська. 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
До початку роботи планується видати 

збірник тез конференції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя 
Тернопільський осередок наукового 

товариства імені Т. Шевченка 
Технічний коледж 

Зборівський коледж  
Гусятинський коледж 

 
 

ХХ  
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Тернопільського 
національного технічного 
університету імені Івана 

Пулюя 
 
 

 
 

Інформаційне повідомлення 
 
 
 
 
 

17-18 травня 2017 року 
ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА 



 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Голова 
Ясній П.В.  

Заступник голови 
Рогатинський Р.М.  

Члени програмного комітету: 
д-р. техн. наук, проф. В. Андрійчук, д-р. екон. 
наук., проф. Б. Андрушків, д-р. техн. наук, проф. 
В. Барановський, д-р. психол. наук, проф. 
Н. Буняк, д-р. техн. наук, проф. В. Васильків, д-р. 
техн. наук, проф. Т. Вітенько,   д-р. техн. наук, 
проф. Б. Гевко, д-р. техн. наук, проф. І. Гевко, д-р. 
техн. наук, проф. В. Грицик, д-р. фіз.-мат. наук, 
проф. Л. Дідух, д-р. філос. наук, проф. А. Довгань, 
д-р. техн. наук, проф. П. Євтух, канд. техн. наук, 
доц. К. Зеленський, канд. техн. наук, доц. 
В. Калушка, д-р. екон. наук, проф. Н. Кирич, канд. 
техн. наук, доц. Б. Ковалюк, д-р. фіз.-мат. наук, 
проф. В. Кривень, д-р. іст. наук, проф. 
А. Криськов, д-р. вет. наук, проф. М. Кухтин, канд. 
пед. наук, доц. В. Кухарська, канд. техн. наук, доц. 
Р. Лещук,   д-р. техн. наук, проф. А. Лупенко, д-р. 
техн. наук, проф. С. Лупенко, д-р. техн. наук, 
проф. І. Луців, канд. філос. наук, проф. В. Лобас, 
д-р. техн. наук, доц. О. Ляшук, канд. техн. наук, 
доц. О. Мацюк, д-р. техн. наук, проф. П. Марущак, 
канд. філос. наук, проф. В. Ніконенко, д-р. техн. 
наук, проф. М. Паламар, д-р. екон. наук, проф. 
О. Панухник, д-р. техн. наук, проф. О. Пастух, д-р. 
техн. наук, проф. М. Петрик, д-р. біол. наук, проф. 
О. Покотило, д-р. техн. наук, проф. 
М. Підгурський, канд. техн. наук, доц. А. Пік, д-р. 
техн. наук, проф. М. Пилипець, д-р. техн. наук, 
доц. П. Попович, д-р. техн. наук, проф. 
М. Приймак, д-р. техн. наук, проф. Ч. Пулька, д-р. 

техн. наук, проф. Т. Рибак, д-р. держ. управління, 
проф. М. Рудакевич, канд. техн. наук, доц. 
Л. Скоренький, д-р. техн. наук, доц. І. Стадник, д-
р. техн. наук, проф. П. Стухляк, д-р. іст. наук, 
проф. Я. Стоцький, д-р. техн. наук, проф. 
М. Тарасенко, д-р. техн. наук, проф. Р. Ткачук, 
канд. екон. наук, проф. Р. Федорович, канд. екон. 
наук, доц. Г. Ціх, канд. фіз.-мат. наук, доц. 
Б. Шелестовський, д-р. біол. наук, проф В. Юкало, 
канд. техн. наук, доц. В. Яськів, д-р. техн. наук, 
проф. Б. Яворський, нач. Відділу ВІД О. Дубик, 
голова СНТ канд. техн. наук І. Окіпний, нач. НДЧ 
канд. техн. наук, доц. В. Дзюра. 

 
 
 

Науковий 
секретар 

Золотий Роман Захарійович 
Тел. 0685155028 

 
УМОВИ УЧАСТІ 
Для участі в конференції необхідно 

направити в оргкомітет: 
 реєстраційну форму; 
 тези доповідей.  
 
Сума оргвнеску при заочній участі із 

опублікуванням тез конференції та 
отриманням роздрукованого збірника матеріалів 
складає 50 грн., електронного збірника 
матеріалів – 20 грн. Оргвнесок включає витрати 
на видання програми і тез конференції, інші 
організаційні витрати. 

 
Електронний варіант тез конференції буде 

розміщено на електронному репозитарії. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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.  


