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 Просимо надати програму і тези доповідей на ХІІ Всеукраїнську студентську 

науково-технічну конференцію „Сталий розвиток міст” (84-а студентська науково-

технічна конференція), яка відбудеться 23-25 квітня 2019 р. в науково-дослідну частину 

(кімн. 359) Дранник І.В.  до 01.03.2019 р. 

 Публікація тез доповідей буде проводиться відповідно до наукових напрямків 

Університету за рекомендацією секції та оргкомітету конференції.. 

Оформлення та умови подання програми та тез доповіді 

 

Програма конференції повинна містити такі дані: 

- назва секції; 

- керівник секції; 

- секретар секції; 

- назва доповіді; студент або студентка, курс, факультет, прізвище та ініціали; керівник – 

ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали. Якщо науковий керівник не має ступеня або 

звання, необхідно зазначити його посаду. Наприклад: старший викладача або асистент. 

Програму конференції необхідно оформлювати державною мовою. 

Приклад оформлення програми конференції: 
 

СЕКЦІЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

 Керівник – д-р техн. наук, проф. Шмуклер В.С. 

 Секретар – студент 5 курсу ф-ту БУД Тен Є.А. 

 

1. Гідравлічний метод випробувань плит та оболонок. 

Студент 5 курсу ф-ту БУД Тен Є.А.  

Керівник – д.т.н., проф. Шмуклер В.С. 

 

2. Просторова металева система покриттів та перекриттів. 

Студентка 5 курсу ф-ту БУД Голуб О.К.  

Керівник – к.т.н., ст. викл. Петров П.П. 

 

 Тези конференції 

 
Тези – це стисло, реферативним чином сформульовані основні положення доповіді, 

яка має відбутися безпосередньо під час проведення конференції. Мета публікації тез – 

зацікавити та залучити фахівців, яким буде цікавою доповідь, підготувати слухачів до неї 

з метою покращення сприйняття інформації та ініціювання конструктивної дискусії або 

діалогу відповідно до тематики безпосередньо на доповіді. 

 Тези мають відображати матеріали власних досліджень, або досліджень, виконаних 

у співавторстві. У тексті тез мають бути вказані: актуальність проблеми, наукова новизна 

роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.  

 

 

 

 



Вимоги до оформлення тез: 

 Тези подаються на державній мові. 

 Тези подаються в електронному та паперовому вигляді. Розширення *.doc. Тези від 

кожної секції повинні бути зібрані у один файл. 

 Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати дві сторінки формату А5 (148×210) 

разом із таблицями й рисунками. 

 Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 10 пт по всьому тексту; поля – 2,0 см з 

усіх боків. 

 Абзацний відступ в основному тексті роботи: 8 мм; міжрядковий інтервал – 

одинарний, вирівнювання за шириною сторінки, без переносу слів. 

 Заголовок роботи набирається прописними літерами, у напівжирному режимі з 

вирівнюванням по лівому краю, без абзацного відступу. Перед другим рядков 

відступ у 5 пт. Другий рядок – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом. 

Третій рядок – дані про наукового керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання). Другий та третій рядки вирівнюються по правому краю. Перед 

основним текстом відступ у 5 пт.  

 У разі використання кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути 

пронумерована та підписана. Кегль, який застосовується у таблицях та 

подрисуночних підписах – 8 пт. Приклад оформлення таблиці: Таблиця 1 – Назва 

таблиці (від абзацного відступу). Приклад оформлення рисунку: Рисунок 1 – Назва 

рисунку (по центру сторінки). Назва таблиці розміщується поверх таблиці, назва 

рисунку – під графічним зображенням. 

 Кожна теза, яка подається до участі у конференції, повинна буди підписані 

науковим керівником.  

 

Тези друкуються у авторській редакції. 

Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.  

 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  

ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ  
 

Бондар Я.І. 

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент 
 

Метою розвитку ... 
 

 

Проректор з наукової 

роботи, професор       М.К. Сухонос 

 

 


