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17-18 травня 2017 р. кафедра природоохоронної діяльності ДВНЗ ДонНТУ проводить 

регіональну науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Екологічні 

проблеми паливно-енергетичного комплексу» 
Мета конференції надати змогу дослідникам та науковцям обговорювати та обмінюватись 

ідеями, спірними питаннями наукових досліджень, а також практичним досвідом. 

Організаційний комітет щиро запрошує Вас прийняти участь у конференції. 

 

Роботу конференції плануємо здійснити за напрямом: 

Проблеми захисту атмосфери, гідросфери та літосфери від впливу підприємств ПЕК 

та промисловості. 

 

Матеріали конференції будуть надруковані в електронному збірнику тез. 

  

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська та інші. 

Участь у конференції безкоштовна. 

Форма участі: очна чи заочна. 

Для участі у конференції просимо надіслати до 1 травня 2017 р.: 

 заявку, в якій вказати тему доповіді та інформацію про автора (ПІБ, науковий 

ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання, домашню адресу, контактні 

телефони, електронну пошту). Файл назвати за прізвищем автора статті, наприклад, 

zayavka_Ivanоv.doc.; 

 електронний варіант тексту доповіді. Файл назвати за прізвищем автора тез, 

наприклад, 2_Ivanоv.doc.  

 

Структура та вимоги до оформлення тез: 
1. Електронний варіант тез створити у Microsoft Word 7.0 або вище та зберегти в одному з 

форматів: *.doc, *.docx, *.rtf; 

2. Обсяг тез – від 1 до 2 повних сторінок; 

3. Робочі мови: російська, українська, англійська та інші; 

4. Поля: ліве – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє – 2 см; 

5. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1; 

6. Перший рядок – у верхньому правому куті – ініціали, прізвище автора, у дужках назва 

організації та міста (шрифт напівжирний); 

7. Другий рядок – ініціали, прізвище, вчена ступінь та наукове звання консультанта (шрифт 

курсив); 

8. Далі через рядок – назва матеріалів конференції (шрифт напівжирний всі прописні, 

вирівняний по центру); 

9. Через інтервал – основний текст із вирівнюванням за шириною й абзацним відступом 

1,25 см. 

Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт. Ілюстративний 

матеріал подається курсивом. Після основного тексту через рядок напівжирним 

шрифтом список використаних джерел. Оформлення бібліографії: посилання – 

кінцеві; в тексті використовуються тільки квадратні дужки [ ]. Приклад – [1], [2], [3] 

або [1, с. 12], [4, с. 318]. В реченні точка ставиться після дужок. Бібліографія 

оформлюється згідно з діючими нормами. 



Зразок оформлення матеріалів 

 

I. Ivanov (DNTU, Pokrovsk) 
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ELECTROCHEMICAL CORROSION OF METAL 

 

Corrosion may be defined as the deterioration of a material resulting from 

chemicals attack by its environment. Since corrosion is caused by chemical reaction, the 

rate at which the corrosion takes place will depend to some extent on the temperature 

and the concentration of the reactants and products. 
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Заявки про участь у конференції та матеріали конференції надсилати на електронну 

адресу – pd_kafedra@mail.ua  

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами: 0953104483 – Зав’ялова 

Олена Леонідівна.  

Оргкомітет конференції інформує, що розсилка збірки матеріалів поштою не 

передбачається.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у конференції 

mailto:pd_kafedra@mail.ua


 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(українською) 

 

 

 

Місце навчання (ВНЗ,  

факультет,  курс – повна назва) 

та статус (судент, магістрант, 

аспірант). 

 

 

Назва доповіді (мовою 

оригіналу та українською). 

 

 

 

Науковий керівник (прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання). 

 

 

 

Інформація для контакту 

(домашня адреса, поштова 

адреса, контактний телефон, E-

mail, факс). 

 

 

Вид участі у конференції 

(очна чи заочна) 
 

 
 


