
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
Прізвище ______________________________ 
Ім’я __________________________________ 
По-батькові ____________________________ 
Науковий ступінь_______________________ 
Вчене звання __________________________ 
Організація ____________________________ 
______________________________________ 
Посада ________________________________ 
Адреса для листування (для учасників, які 
замовляють друкований збірник)__________ 
______________________________________ 
Телефон _______________________________ 
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 тез 

та квитанцію про оплату оргвнеску необхідно 
надіслати  на електронну адресу оргкомітету  
до 01 грудня 2022 р. 

 
 

Адреса оргкомітету: 
ТНТУ імені Івана Пулюя,  

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 
тел. 0987470769 (Дозорський Василь) 

E-mail: confmolstud@gmail.com 
 
 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
Для участі в конференції необхідно 

надіслати: 
 реєстраційну форму; 
 тези доповідей; 
 квитанцію про оплату.  

 
Величина оргвнеску  із опублікуванням тез 

конференції – 100 грн для учасників з України і 
15 € для учасників з-за кордону.  

 
 
Форма проведення конференції: 

дистанційна 
 
 
 
 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
Отримувач: Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя 
(ТНТУ ім. І. Пулюя) 
Код ЄДРПОУ: 05408102 
Банк отримувача: Державна казначейська 
служба України в м. Київ (ДКСУ в м. Київ) 
IBAN: UA468201720313221004201008829 
Призначення платежу: Оплата за участь у 
науковій конференції CIIMT-2022 
ПІП (повністю) номер телефону (вказати). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Національна академія наук України 
Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція) 

Маріборский університет (Словенія) 
Технічний університет у Кошице (Словаччина) 

Вільнюський технічний університет 
 ім. Гедимінаса (Литва) 

Жешувський політехнічний університет             
ім. Лукасевича (Польща) 

Міжнародний університет цивільної  
авіації (Марокко) 

Наукове товариство ім. Шевченка 
ГО «Асоціація випускників Тернопільського 
національного технічного університету імені 

Івана Пулюя» 
 

XІ Міжнародна 
науково-технічна конференція 
молодих учених та студентів 

 
 

«АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ 
СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 
 
 
 

Інформаційне повідомлення 
 
 
 
 
 

7-8 грудня 2022 року 
 

Тернопіль, Україна 



ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя 
запрошує Вас прийняти участь у XІ 
Міжнародній науково-практичній 
конференції молодих учених та студентів 
„Актуальні задачі сучасних технологій”. 

 
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

– фізико-технічні основи розвитку нових 
технологій; 
– нові матеріали, міцність і довговічність 
елементів конструкцій; 
– сучасні технології в будівництві,  
машино- та приладобудуванні; 
– сучасні технології на транспорті;  
– комп’ютерно-інформаційні технології та 
системи зв’язку; 
– електротехніка та енергозбереження; 
– фундаментальні проблеми харчових, біо- 
та нанотехнологій; 
– економічні та соціальні аспекти нових 
технологій. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
українська, англійська, польська. 

 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

До початку роботи планується видати 
збірник тез конференції. 

Повнотекстові статті по матеріалах 
доповідей можуть бути опубліковані у 
фахових виданнях: 
 Науковий журнал “Вісник 

Тернопільського національного 
технічного університету”; 

 Електронний фаховий журнал 
“Соціально-економічні проблеми і 
держава” 

 
 
 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 
 

 

Голова 
Митник М.М. Україна 

Заступник голови 
Марущак П.О. Україна 

Члени програмного комітету: 
Вухерер Т. Словенія 
Вінаш Я. Словаччина 
Прентковскіс О. Литва  
Шяджювене Н.  Литва 
Стахович Ф. Польща 
Меноу А. Марокко  
Ловейкін В.С. Україна 
Андрейків О.Є. Україна 

 
 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
Карташов В.В., Баран І.О., Ціх Г.В., 
Лещук Р.Я., Золотий Р.З., Окіпний І.Б., 
Мочарський В.С., Дозорський В.Г., Осадца 
Я.М.,  
 
 

 

Голова 
організаційного 
комітету 

Марущак Павло 
Орестович 
Тел. 0974072696 
 

Науковий 
секретар 

Дозорський Василь 
Григорович 
Тел. 0987470769 
 

  
 
 
 
 
 

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 формуються на аркушах 
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. Обсяг статті для 
опублікування 5-10 сторінок.  

Вимоги до оформлення та умови 
опублікування у журналі “Вісник ТНТУ” 
розміщені на сайті за посиланням 
http://library.tntu.edu.ua/visnyk/visnyk_rules/ ,  

у журналі “Соціально-економічні 
проблеми і держава” – за посиланням 
http://sepd.tntu.edu.ua/ 


