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Мета конференції — висвітлення актуальних проблем та перспектив розвитку 

виробництв, пов'язаних з енергетикою, механізацією і автоматизацією, ефективним 

управлінням промислових підприємств та забезпеченням кадрового та наукового 

потенціалу, а також обмін досвідом, науковими та практичними досягненнями у 

вирішенні цих питань за допомогою новітніх технологій. 

 

 

 



ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку виробництв, пов'язаних з 

енергетикою, механізацією і автоматизацією.  

 

2. Проблеми ефективного управління промислових підприємств.  

 

3. Забезпечення кадрового та наукового потенціалу виробництв. 

 

4. Проблеми та перспективи моделювання, конструювання та дизайн технічних 

систем в науково-дослідних і конструкторських роботах. 

 

5. Розробка корисних копалин, охорона праці і навколишнього середовища та 

новітні геотехнології. 

  
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська  

Форма участі: дистанційна. 
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УМОВИ УЧАСТІ 

 
Для участі у конференції необхідно до 14 квітня 2018 року включно на 

електронну поштову скриньку конференції konf.ema.kii@gmail.com  надати:  

• тези (назва файлу: № секції_ПІБ першого автора, наприклад, 01_Чашко 

М.В.doc(docx);  

• заповнену заявку (назва файлу: заявка_ ПІБ, наприклад, заявка_Чашко М.В. 

doc(docx). 

Матеріали конференції видаватимуться у електронному вигляді. Розміщення 

збірника матеріалів конференції на сайті Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» 

http://kii.donntu.edu.ua/page/inforesursy , розсилка електронного збірника конференції 

та сертифікатів про участь відбудеться до кінця квітня 2019 року.  
 

Обсяг тез: 2-5 сторінок, заповнених повністю (разом зі списком використаної 

літератури). Кількість авторів однієї публікації - не більше трьох. 
 

Організаційний внесок: БЕЗКОШТОВНО – матеріали конференції і 

сертифікати участі в електронному вигляді будуть розіслані всім учасникам на 

електронні скриньки. 

 

mailto:konf.ema.kii@gmail.com
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ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

 
Тези надсилаються на електронну поштову скриньку конференції 

konf.ema.kii@gmail.com  на одній з офіційних мов конференції.  

Формат А4 в редакторі Microsoft Word. Розмір шрифту - 14 пт, Times New Roman, 

інтервал - одинарний, абзац - 1 мм, орієнтація - книжкова. Обсяг тексту - 2-5 сторінок, 

заповнених повністю (разом зі списком використаної літератури).  

Оформлення тез. Параметри сторінки, поля: Верхнє, праве, нижнє, ліве - 2,0 см. 

Перепліт - 0 см. Колонтитули: верхній - 1,9 см нижній - 1,9 см.  

Перший рядок - індекс УДК, розмір шрифту - 12 пт, великими літерами, 

вирівнювання зліва.  

Наступний рядок - через 10 пт з вирівнюванням по центру подаються прізвище 

та ініціали автора, шрифт – 14 пт, жирний.  

Через кому - науковий ступінь (д-р техн. (економ.) наук; канд. ... наук; доктори 

... наук або кандидати ... наук, якщо їх декілька). Далі через кому - посада (проф., доц., 

аспірант, викладач, ст. викладач тощо) , шрифт – 14 пт.  

Наступний рядок – місце роботи, місто та країна учасника, шрифт 14 пт, 

вирівнювання по центру.  

Через 10 пт - назва тези заголовними літерами по центру, розмір шрифту - 14 пт, 

без переносу слів і крапки наприкінці.  

Анотація та ключові слова без абзацу, вирівнювання по ширині, шрифт – 12 пт. 

Між ключовими словами та основним текстом 10 пт. 

«Список використаної літератури» подається без абзацу, шрифт - 12 пт. Список 

використаної літератури повинен містити щонайменше 2 джерела. Нумерацію 

літератури подавати не автоматично. 

Рисунки та формули у разі необхідності подаються без абзацу, курсивом, по 

центру, шрифт - 12 пт.  

Таблиці подаються при необхідності по центру, шрифт – 12 пт. 

 

Тези мають бути ретельно відредаговані, вичитані та вивірені, не містити 

граматичних, орфографічних, пунктуаційних, стилістичних, смислових та 

друкарських помилок. Англомовний текст тез має бути виконаний на належному 

професійному рівні, належним чином оформлений, змістовно перевірений та 

написаний з урахуванням галузевої специфіки і термінології. Він повинен відповідати 

лексичним нормам та правилам граматики англійської мови.  

Не дозволяється: використовувати нумерацію сторінок та колонтитули; 

перенос слів (у тому числі автоматичний); підкреслювання в заголовках та в тексті; 

створення абзацного відступу за допомогою клавіш Tab і пробілів. 
За помилки редакція відповідальності не несе. Тези друкуються в 

авторському варіанті.  
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ: 
 
УДК 621.3 
 

Чашко М. В., канд. техн. наук, с.н.с., Близнюк Є. В., магістр, 

Індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, Україна 
 

ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. 2-3 речення 

Ключові слова: 5-7 слів. 
 

[Текст]  
 

Рисунок 1 – Назва  

 

[Текст] 
 

                                                                Формула                                                           (1) 

 

[Текст] 
 

Таблиця 1 – Назва  

  

  

 
 

Список використаної літератури  

1. Краснянский М. Е. Энергосбережение. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и 

дополненное – Кондор – Издательство, 2016 – 176с.  

2. Randall R. B. (2011). Vibration-based condition monitoring: industrial, aerospace and automotive 

applications. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 312 р. 

 

 

 

 

 

 

 
Контактні дані оргкомітету конференції 

 

Кафедра електромеханіки і автоматики Індустріальний інститут ДВНЗ 

«ДонНТУ», пл. Шибанкова, 2, кімн. 3.106  

м. Покровськ, Донецька обл., Україна,85300  

Телефон: +38 (050) 884-95-96,  

E-mail: konf.ema.kii@gmail.com, tetiana.altukhova@ii.donntu.edu.ua   

Контактна особа: Алтухова Тетяна Володимирівна,  +38 (050) 884-95-96 
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ЗАЯВКА 

на участь у роботі 

І Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ,  

НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ» 
 

(м. Покровськ, 18 квітня 2019 р.) 

 

(Заповнюється на кожного співавтора) 

 

1. Прізвище*   

Ім’я*   

По батькові*   

2. Місце роботи   

3. Посада   

4. Науковий ступінь, вчене звання   

5. Місто, Країна  

6. Телефон, e-mail   

7. Назва тез доповіді*  

8. Номер і назва секції   

9. Форма участі дистанційна 

 

Примітка. * - заповнення мовою оригіналу та англійською мовою у разі 

написання тез доповіді на українській або російській мові 


