МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДВНЗ «ПДТУ»
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» запрошує Вас взяти участь у
I Всеукраїнській студентській конференції
«СТУДЕНТСЬКА НАУКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»,
яка відбудеться 13-15 березня 2018 року
НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
студенти коледжів, технікумів та ліцеїв
ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Особиста участь, що передбачає виступ із доповіддю (з публікацією тез доповіді) - 5-7 хв.
- Дистанційна участь (з публікацією тез доповіді)
Кожному автору (студенту) і керівнику на вказану електронну адресу буде надіслано
збірник тез і сертифікат учасника протягом чотирьох тижнів після проведення конференції.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Прикладна механіка (напрям – «Зварювання»)
Галузеве машинобудування (напрям – «Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях»)
 Галузеве машинобудування (напрям – «Обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств)





КРОК 1

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Оформити та надіслати на електронну адресу anna.teslenko.2010@gmail.com
заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та зберегти у файл
за прикладом Іваненко_заявка.doc. Після цього очікувати обов’язкового
підтвердження про отримання заявки на свою електронну адресу.

КРОК 2

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше двох осіб) тези згідно
вимог оформлення тез, зберегти у файл за прикладом Іваненко_тези.doc та
надіслати на електронну адресу anna.teslenko.2010@gmail.com. Після цього
очікувати обов’язкового підтвердження про отримання тез на свою
електронну адресу.

КРОК 3

Підготувати доповідь відповідно до обраної теми та секції згідно вимог
оформлення доповіді, зберегти у файл за прикладом Іваненко_доповідь.doc
та надіслати на електронну адресу anna.teslenko.2010@gmail.com. Після
цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання доповіді на
свою електронну адресу.

КРОК 4

Починаючи з днів проведення конференцій ознайомлюватися з доповідями
учасників та за бажанням (mkpstu.ucoz.com) обговорювати їх на сайті
коледжу в on-line режимі

КРОК 5

Після встановленого терміну очікувати на вказану у заявці адресу програму
конференції та сертифікат учасника заходу

КРОК 6

Ознайомитись зі збірником тез та доповідями, які будуть розміщенні на
сайті МК ДВНЗ «ПДТУ»
ВАЖЛИВО

Усі витрати (проїзд, проживання, харчування тощо) – за рахунок учасників конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Доповідь має бути підготовлено українською, російською чи англійською мовами.
2. Обсяг доповіді – 2 повних сторінки, які не нумерувати
3. Формат - А4, книжковий, гарнітура - MS Word, розмір полів: верхнє та нижнє - по 2см,
ліве - 3 см, праве - 1 см. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) - 12, міжрядковий інтервал 1,5, абзац - 1см. Переноси не виставляються!
4. Структура доповіді: перший рядок - НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами
по центру)
5. Через один пробіл – прізвище та ініціали автора (жирним), курс, група, другий рядок назва навчального закладу (всі рядки по правому краю). Далі через один пробіл – текст.
6. В кінці доповіді – через один пробіл – прізвище та ініціали керівника (курсивом),
кваліфікаційна категорія, посада, назва навчального закладу.
7. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним.
8. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Іванов І.І.
студент 2 курсу, група МН-2017
Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
Основний текст.
Керівник: Чернихін А.В., кандидат економічних наук, викладач І категорії Маріупольського
коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
1. Доповідь має бути підготовлено українською, російською чи англійською мовами.
2. Обсяг доповіді – 7-10 повних сторінок з титульною сторінкою та змістом.
3. Формат - А4, книжковий, гарнітура – MS Word, розмір полів: верхнє та нижнє - по 2 см,
ліве - 3 см, праве - 1 см. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал
– 1,5, абзац – 1см. Переноси не виставляються!
4. Структура доповіді: перший рядок - НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами
по центру)
5. Через один пробіл – прізвище та ініціали автора (жирним), кваліфікаційна категорія,
посада, другий рядок - назва навчального закладу (всі рядки по правому краю). Далі через один
пробіл – основний текст.
6. В кінці доповіді – через один пробіл – Список використаних джерел (жирним і по
центру). Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках відповідно до
порядку згадування.
7. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним.
8. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Іванов І.І.
студент 2 курсу, група МН-2017
Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
Основний текст. [1, с. 2].
Література:
1. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 2 – 4.

У В А Г А ! Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор.
Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають означеним
вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує.

ЗАЯВКА
н а у ч а с т ь у I Всеукраїнській студентській – конференції:
«СТУДЕНТСЬКА НАУКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»
Прізвище
Ім’я, по батькові (студент)
Курс, група
Прізвище
Ім’я, по батькові (керівник)
Кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання
Посада
Назва навчального закладу
Виступ
Тематичний напрям роботи
(вказати секцію)
Тема доповіді

очно

заочно

Адреса закладу освіти
Телефон керівника
E-mail
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Дата
проведення
on-lien
конференції
13-15 березня

Дата
проведення
очної
конференції
15 березня

Кінцевий
термін
подання заяв
на участь
19 лютого

Кінцевий
термін
подання тез
26 лютого

Кінцевий
термін
подання
доповіді
05 березня

Дата
розсилки
сертифікатів,
збірників тез
до 15 квітня

2018 року

2018 року

2018 року

2018 року

2018 року

2018 року

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський
державний технічний університет»
вул. Георгієвська, 69 м. Маріуполь, Донецька обл., 87515
Електронна адреса: mkpstu@gmail.com, anna.teslenko.2010@gmail.com
Відповідальні:
Методист Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» Бондаренко Анастасія Валеріївна
(тел. 067 983 82 20);
Викладач спецдисциплін, спеціаліст другої категорії циклової комісії автоматизації
технологічних процесів МК ДВНЗ «ПДТУ» Тесленко Анна В’ячеславівна
(тел. 096 210 52 14)
Викладач спецдисциплін, спеціаліст другої категорії циклової комісії електротехнічних
дисциплін МК ДВНЗ «ПДТУ» Федорова Катерина Костянтинівна
(тел. 098 572 50 57)
Викладач спецдисциплін, спеціаліст першої категорії циклової комісії зварювальних
дисциплін МК ДВНЗ «ПДТУ» Федишин Олександр Олександрович
(тел. 097 524 26 93)
З повагою, оргкомітет конференції.

