ЗАЯВА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

учасника Всеукраїнської науково-технічної
конференції молодих вчених та студентів
«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
Прізвище

Ім’я
По батькові
Вік (повних років)
Посада
Організація

Запрошуємо студентів і молодих вчених Вашого
вищого навчального закладу взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-технічної конференції
«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
Тематичні напрями конференції










Телефон
E-mail
Назва доповіді

холодильні машини і установки,
теплові насоси,
робочі речовини холодильних машин,
системи кондиціювання повітря,
компресори, теплообмінні апарати,
енергетичні
та
екологічні
проблеми
холодильної техніки,
холодильна технологія,
кріогенна техніка,
автоматизація холодильних установок.

Міністерство освіти і науки України
Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України
Одеська національна академія
харчових технологій
Навчально-науковий інститут холоду,
кріотехнологій та екоенергетики
ім. В. С. Мартиновського
Міжнародна Академія Холоду Українська Філія
Національний університет
харчових технологій
Сумський державний університет
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
Донецький національний університет
економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Харківський державний університет харчування
та торгівлі

Робочі мови конференції:




Українська
Російська
Англійська

Потреба у технічних засобах демонстрації:
Адреса : 65082,м. Одеса, вул. Дворянська,1/3.

Потреба у житлі

Так

Ні

Тези доповідей оформленні з порушенням
вимог не публікуються
(поставити підпис якщо згодні)

Заповнену заявку повернути за адресою
НН ІХКЕ, або за електронною адресою

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА
СТУДЕНТІВ

E-mail: conf220414@gmail.com

«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І
ТЕХНОЛОГІЇ»

Інтернет сайт:www.osar.edu.ua

22 квітня 2014 року

Тези до публікації приймаються до
18 00 15 квітня 2014 року.

ЗАПРОШЕННЯ
м. Одеса

ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗИСІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Приклад оформлення

Співголови конференції:
УДК 664:613.2:006.015.8

Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, ректор ОНАХТ.
Капрельянц Л.В. – д.т.н., професор, проректор
з наукової роботи і міжнародних зв’язків
ОНАХТ.
Хмельнюк М.Г. – д.т.н., професор, директор
ННІХКтаЕ, завідувач кафедри холодильних
машин, установок і кондиціювання повітря.
Члени оргкомітету:
Буданов В.А. – к.т.н., доцент, декан
факультету низькотемпературної техніки і
технології.
Симоненко Ю.М. – д.т.н., професор кафедри
кріогенної техніки.
Мілованов В.І. – д.т.н., професор, завідувач
кафедри компресорів і пневмоагрегатів.
Морозюк Л.І. – д.т.н., доцент, кафедри
холодильних
машин,
установок
і
кондиціювання повітря.
Гоголь М.І. – к.т.н., ст.н.с., зав. ПНДЛ ХТ

СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Прізвище І.П., молодий вчений, ННІХКтаЕ ОНАХТ,
м. Одеса
Основний текст доповіді.
Інформаційні джерела:
1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнений
математической физики-М..:- Наука,1969-288с
Науковий керівник: Прізвище І.П.,посада,
наукове звання,організація

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
1.
Заявка оформлена за наведеним вище
прикладом.
2.
Екземпляр
тез
доповідей
у
електронному варіанті.
3.
Авторські довідки на кожного автора:
прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь,
посада, місце роботи та адреса, назва міста.
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН
Координатор:
Мінєнков Віталій Володимирович
тел.: (063) 872-97-00

 Від одного автора приймається не більш ніж 2
доповіді. Кількість співавторів – не більш ніж 2.
 До публікації приймаються тези об’ємом до 2
повних сторінок формата А4, виконаного у
редакторі Microsoft Word. (Без електронного
варіанту тези доповідей не публікуються.)
Вимого до оформлення.
 УДК: вирівнювання по лівій стороні, великими
літерами, шрифт Times New Roman, кегль
(розмір) 12 пт, напівжирний.
 Назва тез: через інтервал після УДК,
вирівнювання по центру, великими літерами
українською або російською мовою, шрифт
Times New Roman, кегль (розмір) 12 пт, жирним,
інтервал одинарний.
 Прізвище та ініціали авторів: українською або
російською мово через інтервал після назви тез,
курсивом по центру шрифт Times New Roman,
кегль (розмір) 12 пт, додатково через комупосада та скорочену назву організації, місто.
 Основний текст: через інтервал після прізвища,
українською або російською мовою, поля -20 мм
з усіх боків, шрифт -Times New Roman, кегль
(розмір) 12 пт, вирівнювання по ширині,
інтервал – одинарний, абзаци -10пт. Усі
нетекстові об’єкти створюються засобами
Microsoft
Word
(рисунки
та
графіки
створюються розміром 8-10 см). Підпис під
рисунками друкується по центру,курсивом.
Формули - за допомогою Microsoft Equation 3.
Посилання на інформаційні джерела [4, c.124],
[2;6;8]. Сторінки не нумеруються.
 Список інформаційних джерел: з абзацу через
інтервал після тексту тез, у вигляді
нумерованого списку.

