
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ГУСЯТИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ПУЛЮЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«____» _____________  2015 р.            селище  Гусятин   № ___________ 

 

Про проведення  

наукової конференції 

у 2015 році 

 

З метою стимулювання й підтримки наукових пошуків студентів та 

викладачів, сприяння розвитку вмінь самостійної роботи й навичок дослідницької 

діяльності, підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів та 

викладачів коледжу, 

 
ПРОПОНУЮ: 

 

1. Наукову конференцію Гусятинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя під 

назвою «Актуальні питання в освіті, науці, техніці та виробництві» 

провести 20 травня 2015 року. 

2. Для підготовки і проведення наукової конференції створити: 

2.1 Програмний комітет у складі: 

к.т.н., доцент Зеленський К.В. – голова; 

к.т.н. Гудь В.З. – заступник голови; 

Члени програмного комітету: 

к.б.н. Чайка В.О.; 

к.і.н. Білянський О.В.;    

к.пед.н. доцент Оленюк І.В.; 

к.ф-м.н. Стельмащук Л.В.; 

викладач-методист Коча Т.І. 

викладач-методист Дудар Ін.А. 

2.2 Організаційний комітет у складі: 

викладач-методист Барціховська К.І. – голова; 

Члени організаційного комітету: 

викладач-методист Оляніна Н.В. 

викладач-спеціаліст Біленький А.Л. 

3. Пленарне засідання наукової конференції провести 20 травня 2015 року о 

14.30 в аудиторії №219. 

 



4. Роботу конференції провести за секціями: 

- Біотехнології та харчове виробництво (керівник к.б.н. Чайка В.О.); 

- Навчання, виховання, спорт (керівник к.пед.н., доцент Оленюк І.В.); 

- Історія (керівник к.і.н. Білянський О.В.); 

- Літературознавство та діловодство (керівник викладач-методист Дудар 

Ін.А.); 

- Інформатика, програмування, автоматизоване проектування (керівник 

викладач-методист Барціховська К.І.); 

- Машинобудування і транспорт (керівник к.т.н. Гудь В.З.); 

- Фізика, математика (керівник к.ф-м.н. Стельмащук Л.В.); 

- Бухгалтерський облік (керівник старший викладач Слив’як І.В.); 

- Бізнес та економіка (керівник викладач-методист Коча Т.І.). 

5. Викладачам та студентам паперову, підписану авторами, та електронну 

версії, оформлені згідно з вимогами, зазначеними в додатку 1, тези 

доповідей об’ємом 1-2 сторінки: 

5.1 Подавати до 23 квітня 2015 року програмному комітету для 

рецензування. 

5.2 Рецензовані тези доповідей передати або надіслати до 30 квітня 2015 

року голові оргкомітету Барціховській К.І. (на електронну адресу konf-

gus@ukr.net) 

6. Для осіб, які не є працівниками коледжу, підготовлені згідно з додатком 1 

тези доповідей надсилати безпосередньо на електронну адресу konf-

gus@ukr.net.  
7. Організаційному комітету до 08 травня 2015 року сформувати робочу 

програму конференції та до 15 травня 2015 року підготувати збірник тез 

конференції. 

8. Методисту Махобею І.П. підготувати оголошення про проведення 

конференції, вимоги до оформлення тез та розмістити їх на сайті коледжу. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Гудя В.З. 

 

 

В.о. директора                                                  К.В. Зеленський 

 

 

Проект розпорядження вносить: 

заступник директора  

з навчальної роботи 

_________ В.З. Гудь 
 Копія: дошка оголошень,  

Стельмащук Л.В., Барціховська К.І., 

Махобей І.П. 



Додаток 1 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Вирівнювання тексту по ширині. Абзац виконують з відступом 1,27 см. Текст тез 

доповіді друкується на 1-2 аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі 

всіх сторін. Текст друкується українською мовою на ІВМ-сумісному комп'ютері у редакторі 

текстів WORD 97, 2000, ХР, 2003, 2010, 2013 for WINDOWS. Тип шрифта – Times New Roman 

Cyr, розмір шрифта – 12 через один інтервал. Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на 

комп'ютері. Тези подаються на електронних носіях або надсилаються на електронну адресу 

konf-gus@ukr.net  

Файл називається по прізвищу автора. Приклад: Коцюруба.doc  

Приклад оформлення тез наукової конференції: 

УДК 621.3 (14, Times New Roman Cyr, напівжирний) 

Коцюруба М.–студент групи М-21 (14, Times New Roman Cyr, навівжирний) 
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ДІЇ 

ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЗУСИЛЬ 
(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, вирівнювання по центру) 

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Зеленський К.В. (14Times New Roman Cyr, вирівнювання по 

центру) 
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10 

Структура типової серверної частини реалізованої на основі протоколу XDSEP зображена 

на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Структура серверної частини на основі протоколу XDSEP 

Формули друкуються по центру з відповідним номером, що проставляється по правому 

краю сторінки. Приклад формули наведено нижче: 
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Приклад списку використаних джерел: 

1. Васильєв В. В. Система адаптації робітників до професійної діяльності [Текст] / В. В. 

Васильєв. - К. : Вища освіта, 1999. – 300 с. 

2. Про вищу освіту [Текст] : [закон України : офіц.текст: за станом на 19 жовтня 2006 року]. 

– К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. 

3. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. [Текст] – На заміну 

ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К.: Держпоживстандарт України, 2003.– 9 с. 

4. Білий Я. І. Про можливість збереження білизни безборних емалевих покриттів при 

збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі [Текст] / Я. І. Білий, Н. О. Мінакова // І 

Всеукр. наук.-практ. конфер. : тези допов. І Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та 

молод. вчених НТУУ „КПІ”, ХТФ / Нац. техн. унів. Укр. „Київ. політехн. унів”. – К., 

2006. – С. 87-89. 

5. Стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: URL : http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з 

екрану. 

http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010

