
УМОВИ УЧАСТІ  
 

Для участі у конференції необхідно до 21 березня 2017 

року на електронну поштову скриньку конференції надати:  

• статті підготовленні для безнабірного друку у матеріалах 

конференції;  

• заповнену заявку;  

• довідку про співавторів (прізвище, ім'я, по-батькові; місце 

роботи; посада; науковий ступінь, вчене звання).  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК  
 

Організаційний внесок учасників конференції складає:  

1. 100 грн. - очна участь (отримання супровідних ма-

теріалів конференції, кава-брейк, екскурсія на підприємства)  

2. 200 грн. - очна участь та отримання друкованої версії 

збірника  

3. 100 грн. - заочна участь з отриманням друкованої 

версії збірника  

4. безкоштовно - заочна участь (включення статті 

(статей) до збірника матеріалів конференції)  

Матеріали конференції будуть оформлені в електронному 

вигляді і розіслані всім учасникам. Реквізити для оплати 

оргвне-ску будуть надіслані авторам у разі прийняття ма-

теріалів.  

 

Програма конференції буде вислана на 

скриньку електронної пошти, вказану в заявці, 

після 5 квітня 2017 року.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

СТАТЕЙ  
 

1. Обсяг - від 4 до 8 повних сторінок (з анотацією, таб-

лицями та рисунками). Мова – українська, російська, 

англійська. Текст статті повинен бути набраний у редак-

торі Мicrosoft Word 2003 чи пізніших версій.  

2. Параметри сторінки: формат А4 (210×297 мм), 

оріє-нтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без 

нумерації.  

ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

“СУЧАСНІ АСПЕКТИ  

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ”  

присвячена 50-ти річчю  

кафедри електромеханіки і автоматики  

 

 

 

 

11 –12 квітня 2017 р.  

м. Покровськ  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  

ДВНЗ ДОННТУ  

3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman, кегель - 

12 пт, без переносів. Рекомендується уникати (там де це можли-

во) набору тексту прописними літерами.  

4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 см; міжряд-

ковий інтервал – 1; інтервал між абзацами – 0 пт. Вирів-

нювання абзаців – за шириною. Всі параметри однакові для всіх 

елементів статей.  

5. Порядок слідування елементів статті: УДК; ав-

тор; вчене звання; місце роботи; назва; анотація; ключові слова; 

текст (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 

публікацій, формулювання цілей, основний матеріал, висновки); 

література; автор, назва та анотація (іншими двома мовами).  

6. Рисунки й таблиці повинні нумеруватись і мати назви. 

Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт разом із 

надписами без обрамлення.  
 

ЗАЯВКА  

на участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ  

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ  

ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ»  

(м. Покровськ, 11-12 квітня 2017 р.)  

1. Прізвище, ім’я та по батькові  

2. Місце роботи  

3. Посада  

4. Науковий ступінь, вчене звання  

5. Телефон, e-mail  

6. Адреса Нової пошти (у разі замовлення друкованого екзем-

пляру збірника конференції – заочна участь)  

7. Назва доповіді  

8. Номер і назва секції  

9. Форма участі: очна або заочна (підкресліть необхідне)  
 

Для очної форми участі  

1. Дата і час приїзду  

2. Дата і час виїзду  

3. Виступ з доповіддю: пленарне або секція (підкресліть 

необхідне)  

4. Необхідні технічні засоби  

5. Потреба у гуртожитку  



ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  

КОМІТЕТУ  

 

Ляшок Ярослав Олександрович - в.о. ректора ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», м. По-

кровськ, д-р екон. наук  

Шевчук Степан Прокопович - завідувач кафедри елек-

тромеханічного обладнання енергоємних вироб-ництв, 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», м. Київ, д-р техн. наук, професор  

Самуся Володимир Ілліч - завідувач кафедри гірничої 

механіки, Національний гірничий університет, м. Дніпро,      

д-р техн. наук, професор  

Лапшин Олександр Єгорович - професор кафедри 

рудникової аерології та охорони праці, ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», м. Кривий Ріг,  д-р техн. наук, 

професор  

Семенченко Анатолій Кирилович - професор ка-

федри гірничі машини і мехатронні системи машинобу-

дування, ДВНЗ «Донецький національний технічний універ-

ситет», м. Покровськ, д-р техн. наук, професор.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

Придатько Світлана Павлівна (голова оргкомітету) - 

в.о. директора Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ», 

канд. хім. наук, доцент  

Сивокобиленко Віталій Федорович (заступник голо-

ви) - завідувач кафедри електромеханіки і автома-тики Інду-

стріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ», д-р техн. наук, про-

фесор  

Петелін Едуард Анатолійович (заступник голови) - 

декан факультету технології і організації виробництва, до-

цент кафедри електромеханіки і автоматики Індустрі-ального 

інституту ДВНЗ «ДонНТУ», канд. техн. наук, доцент  

Зінов’єв Сергій Миколайович (заступник голови) - 

доцент кафедри електромеханіки і автоматики Індуст- 

ріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ», канд. техн. наук, 

доцент  

Алтухова Тетяна Володимирівна (секретар кон-

ференції) - асистент кафедри електромеханіки і авто-

матики Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ»  

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

Гого Володимир Бейлович - професор кафедри 

електромеханіки і автоматики Індустріального інституту 

ДВНЗ «ДонНТУ», д-р техн. наук, професор  

Калиниченко Валерій Вікторович - завідувач ка-

федри інженерної механіки Індустріального інституту 

ДВНЗ «ДонНТУ», канд. техн. наук  

Несторук Наталія Анатоліївна - доцент кафедри 

електромеханіки і автоматики Ідустріального інституту 

ДВНЗ «ДонНТУ», канд. пед. наук  

Пуханов Олександр Олександрович - старший 

викладач кафедри електромеханіки і автоматики Індуст-

ріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ», канд. екон. наук  

Нємцев Едуард Миколайович - старший викла-

дач кафедри електромеханіки і автоматики Індустріаль-

ного інституту ДВНЗ «ДонНТУ»  

Придатько Ігор Владиславович - старший викла-

дач кафедри електромеханіки і автоматики Індустріаль-

ного інституту ДВНЗ «ДонНТУ»  

Гончарова Вікторія Михайлівна - асистент ка-

федри електромеханіки і автоматики Індустріального 

інституту ДВНЗ «ДонНТУ»  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Запрошуємо взяти участь у  

Всеукраїнській  

науково-практичній конференції  

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ»  

присвяченій 50-ти річчю кафедри  

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ І АВТОМАТИКИ  

Індустріального інституту  

Державного вищого навчального закладу  

«Донецький національний технічний університет»  

м. Покровськ, 11-12 квітня 2017 року  

 

Мета конференції — пошук рішень актуальних про-

блем механізації і автоматизації енергоємних виробництв, 

соціально-економічного та наукового розвитку регіонів України.  

 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Механіка, енергетика та автоматизація вироб-

ництв.  

2. Геометричне та комп'ютерне моделювання 

об'єктів, явищ, процесів і технологій.  

3. Геомеханічні проблеми розробки корисних копа-

лин та охорона праці.  

4. Соціальні, економічні, організаційні та науково-

педагогічні аспекти роботи виробництв.  

 

Робочі мови конференції:  

 Українська  

Англійська  

 Російська  

Форма участі:  

 очна  

 заочна  

 

КАФЕДРА  
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ І  

АВТОМАТИКИ  

АДРЕСА  

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

Кафедра електромеханіки і автоматики  

Індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ»,  

пл. Шибанкова, 2, кімн. 3.106  

м. Покровськ, Донецька обл., 85300  

Телефон: (062)392-00-91, (050)884-95-96,  

E-mail: konf.ema.kii@gmail.com  

 

Контактна особа: Алтухова Тетяна Володимирівна (050) 884-95-96  


