
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 та копію квитанції про оплату 
оргвнеску необхідно надіслати на електронну або 
поштову адресу оргкомітету до 15 травня 2021 р. 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

ТНТУ імені Івана Пулюя,  
вул. Руська, 56, м. Тернопіль 46001 

тел. (0352) 52-91-39, факс (0352) 254983 
E-mail: kafedra.hb@gmail.com 

 
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 200 
грн. для учасників з України і 15$ для учасників з-за 
кордону. Сума оргвнеску при заочній участі із 
опублікуванням тез конференції лише у 
електронному збірнику матеріалів, який буде 
розміщений у репозитарії ELARTU, що входить до 
репозитаріїв відкритого доступу OpenDOAR– 200 
грн для учасників з України і 15$ для учасників з-за 
кордону. Оргвнесок включає витрати на видання 
програми і опрацювання матеріалів конференції, 
організаційні витрати.  

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 46001,  вул. Руська, 56,  м. Тернопіль, 
код 05408102 Банк: ДКСУ м. Київ 
р/р UA 468201720313221004201008829 

Призначення платежу: за публікацію тез наукової 
конференції Voda_2021(вказати прізвище та ініціали). 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ В 
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. ДЛЯ ДОЛАРІВ США (USD) 

Бенефіціар (Отримувач) BENEFICIARY  
Номер рахунку: UA02 3808 0500 0000 0000 0025 3093 6  
Назва організації: Ternopil Ivan Puluj National Technical 
University  
Юридична адреса організації: 46001, Ruska Street, 56, 
Ternopil City, Ukraine 
 
Банк Бенефіціара (Отримувача) BANK OF 
BENEFICIARY  
Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, Leskova  
street.9, KYIV 01011, Ukraine  
SWIFTcode: AVALUAUKXXX 
Correspondent Account: 890-0260-688 
 
Банк Посередник (кореспондент) CORRESPONDENT 
BANK 
Використовуйте дані банку, що наведено нижче:  
The Bank of  New York Mellon, New York, USA  
SWIFTcode: IRVTUS3N 

Підтвердження про оплату (копію 
платіжного доручення з відміткою банку про 
перерахунок) надіслати на адресу оргкомітету 
конференції. 

 

Міністерство освіти і науки України  
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя (Україна)  
Тернопільський національний медичний 

університет ім. І.Я.Горбачевського (Україна) 
Інститут медицини праці ім. Ю.І. 

Кундієва(Україна) 
Інститут молекулярного водню (США) 

Вармінсько-Мазурський університет (Польща) 
Японська асоціація медичних і біологічних 
досліджень молекулярного водню (Японія) 

Словацький сільськогосподарський університет 
(Словакія) 

Білоцерківський національний аграрний 
університет (Україна) 

Поліський національний університет (Україна) 
I Міжнародна 

науково-технічна конференція 
 

«Якість води: біомедичні, 
технологічні, агропромислові і 

екологічні аспекти» 

 
ІІ інформаційне повідомлення 

20-21травня 2021 року 

ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА 



ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя запрошує 

Вас взяти участь у I Міжнародній 
науково-технічній онлайн-конференції 
«Якість води: біомедичні, технологічні, 
агропромислові і екологічні аспекти». 

 
Метою конференції є висвітлення і 

обговорення питань сучасного стану якості 
води в різних галузях та визначення 
перспективних напрямків її забезпечення і 
використання. 

 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Сучасні технології аналізу води, 
водопідготовки, водоочищення, 
водопостачання і водовідведення. 

 Вода і харчова промисловість. 
 Лікувально-профілактичні аспекти 

використання вод. 
 Агропромислові, екологічні, економічні 

та соціальні проблеми 
водокористування. 

 
 

Будемо раді вітати у стінах нашого 
університету!Чекаємо Вас і Ваших колег на 

нашому заході і сподіваємося на плідну 
співпрацю! 

 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Голова 
Ясній П.В. Україна 

Заступник  голови 
Марущак П.О. Україна 

Члени програмного комітету 
Покотило О.С. Україна 
Кухтин М.Д. Україна 
Юкало В.Г. Україна 
Корда М.М. Україна 
Тайлер В. ЛеБарон США 
Мокієнко А.В. Україна 
Бринза Ян Словаччина 
Вавренчик М. Польща 
ШигеоОхта Японія 
Слезак Ян Словакія 
Шафран Л.М. Україна 
Гриневич Н.Є. Україна 
Соколюк В.М. 
Кривцова М.В. 
Гудзь Н.І. 

Україна 
Україна 
Україна 

 

 
Голова 
організаційного 
комітету 

 
Покотило  
Олег Степанович 
тел. +380972079605 
 

Наукові секретарі 
конференції:  
 
e-mail: 
 

 
Кравченюк Х.Ю. 
Криськова Л.П. 
kafedra.hb@gmail.com 
Тел.+380978615477 
Тел.+380688658307 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
українська, англійська, польська, російська 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК (TimesNewRoman, 12 pt., bold) 
Ім’я та прізвище автора (співавторів) 
(TimesNewRoman, 12 pt., bold) 
Організація, країна (TimesNewRoman, 12 pt), 
(пропуск рядка 10 pt.) 
НАЗВА ДОПОВІДІ (TimesNewRoman, 12 pt., 
bold) (пропуск рядка 10 pt.) 
Ім’я та прізвище автора (співавторів) 
англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., 
bold) 
НАЗВА ДОПОВІДІанглійською мовою 
(TimesNewRoman, 12 pt., bold), (пропуск рядка 
10 pt.). 

Відредаговані тези доповідей обсягом 1-2 
повних сторінки друкуються на листках білого 
паперу формату А4 з полями 25 мм з усіх 
сторін. Тип шрифту TimesNewRoman, розмір 
12 pt., інтервал – одинарний. Рисунки та 
ілюстрації оформляти на комп’ютері у 
форматах *.jpeg, *tiff, *pcx. 

Вимоги до оформлення та умови 
опублікування статей у фаховому науковому 
журналі «Вісник ТНТУ», розміщені на сайті: 
http://library.tstu.edu.ua/ua/resources/visnyk/visnyk
_tdtu 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
До початку роботи планується видати 

збірник тез конференції. 
Доповіді також можуть бути опубліковані у 

фаховому виданні: 
 «Вісник ТНТУ» 


