УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ЗНТУ)

НАКАЗ
27

березня

2015 р.

№ _182___

Про проведення
науково-практичної конференції
«Тиждень науки-2015»

Тиждень науки – традиційне підведення підсумків наукової діяльності
викладачів, науковців, студентів, молодих учених, аспірантів.
Визначення сучасного стану та рівня зазначених інтеграційних процесів,
розробка подальших шляхів розвитку інноваційної діяльності повинні стати
метою проведення науково-практичної конференції «Тиждень науки», яка
традиційно присвячується професійному святу працівників науки – Дню науки
(згідно з Указом Президента України № 145/97 від 14 лютого 1997р.), яке
відзначається 16 травня 2015 року.
НАКАЗУЮ:
1. Провести щорічну науково-практичну конференцію викладачів, науковців,
молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2015» за
наступним регламентом:
13 – 17 квітня – посекційна робота науково-практичної конференції кафедр,
факультетів університету.
Відповідальні: директори інститутів, декани, завідувачі кафедр, лабораторія
доаспірантської підготовки та роботи з обдарованою молоддю (ЛДП та РОМ),
наукові керівники аспірантів, науково-дослідна частина (НДЧ).
15 травня – засідання «Круглого столу» та виставка наукових досягнень
викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів університету.
Експонати наукових розробок, публікацій, подати у оргкомітет ВИСОЦЬКІЙ
Н.І. (адміністративний корпус, кімната 38, тел. 2-35) до 01 травня 2015р.
Відповідальні: директори інститутів, декани, завідувачі кафедр, патентноінформаційний відділ (ПІВ) НДЧ, лабораторія ДП та РОМ.
2. Для підготовки і проведення науково-практичної конференції «Тиждень
науки-2015» затвердити оргкомітет у складі:
Голова оргкомітету – ВНУКОВ Ю.М., проректор з НР, проф., д-р техн. наук.
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Члени оргкомітету:
– ПРУШКІВСЬКИЙ В.Г., перший проректор, проф., д-р екон. наук;
– ІВЩЕНКО Л.Й., директор машинобудівного інституту, проф., д-р техн.
наук.;
– ЛУНЬОВ В.В., директор фізико-технічного інституту, проф., д-р техн.
наук.;
– ПІЗА Д.М., директор інституту інформатики та радіоелектроніки, проф.,
д-р техн. наук.;
– ЗАЙЦЕВА В.М., директор інституту управління і права, проф., канд. пед.
наук.;
– САЖНЄВ В.М., начальник НДЧ, доц., канд. техн. наук;
– ВИСОЦЬКА Н.І., начальник патентно-інформаційного відділу;
– НІКІТЕНКО А.О., зав. лабораторією ДП та РОМ.
3. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідуючим кафедр:
1) Сформувати секції за пріоритетними науковими напрямками.
2) Подати в оргкомітет конференції:
- до 3 квітня 2015 р. - програми студентських секцій (ЛДП та РОМ,
адміністративний корпус, кім. 41, тел. 4-93, e-mail: dep_ndrs@zntu.edu.ua) та
програми секцій викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів (ПІВ НДЧ,
адміністративний корпус, кім. 36, тел. 3-43, e-mail: piv@zntu.edu.ua) в паперовому
та електронному варіантах за вимогами, наведеними у Додатку 1 на 2 арк.;
- до 3 квітня 2015 р. - розклади роботи студентських секцій (ЛДП та РОМ,
адміністративний корпус, кім. 41, тел. 4-93) та розклади роботи секцій викладачів,
науковців, молодих учених, аспірантів (ПІВ НДЧ, адміністративний корпус, кім.
36, тел. 3-43) за вимогами, наведеними у Додатку 2 на 1 арк.;
- з 3 квітня до 24 квітня 2015 р. - тези доповідей студентських секцій і
секцій викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів представити у ПІВ НДЧ
(адміністративний корпус, кім. 36, тел. 3-43) для публікації в збірнику матеріалів
конференції (вимоги наведені у Додатку 3 на 1 арк.).
Керівники секцій несуть відповідальність за змісти текстів тез
доповідей, які надані для опублікування.
Тези доповідей студентів (в тому числі у співавторстві) ухвалюються
рішенням засідань кафедри – витяг протоколу додається до тез.
Кращі доповіді представників ЕГІ та ІУП рекомендувати до видання у
вигляді збірки статей «Економічний Вісник ЗНТУ» (ЕГІ) та «Вісник Інституту
управління і права» (ІУП).
3) За результатами роботи секцій до 24 квітня 2015 р. подати звіти про
роботу студентських секцій (ЛДП та РОМ, адміністративний корпус, кім. 41, тел.
4-93) за формою, наведеною у Додатку 4, та звіти про роботу секцій викладачів,
науковців, молодих учених, аспірантів (ПІВ НДЧ, адміністративний корпус,
кім. 36, тел. 3-43) за формою, наведеною у Додатку 5 на 1 арк.
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Додаток 1
до наказу ЗНТУ
від 27.03 2015 р. № 182
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМИ НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ»

Програма надається у друкованому вигляді (1 примірник) та
електронному вигляді.
Текст повинен бути набраний на комп’ютері у текстовому редакторі Word
(формат сторінки А4; поля: верхнє і нижнє – 20мм, ліве і праве – 15мм;
міжрядковий інтервал - одинарний).
Порядок оформлення:
Назва секції набирається посередині рядка великими жирними літерами без
переносів, не відступаючи від верхнього поля, шрифтом Times New Roman, 16 pt.
Далі текст набирають шрифтом Times New Roman, 14 pt за зразками,
приведеними нижче.
Текст набирається українською мовою.
Тексти програми конференції, тез доповідей повинні бути відредаговані
(без помилок!).

ЗРАЗОК
(для оформлення програми студентської секції)

СЕКЦІЯ «ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ»
Керівник секції – проф. Л.М. КАРПУКОВ
Секретар секції – студ. гр. РП-715 Н.М. ЗЕЛЕНА
1. Атаки на електронний цифровий підпис
Доповідач – студ. гр. РП-815 А.О. ПАТАЛАХ
Автори – доц. Г.Л. КОЗІНА, студ. гр. РП-815 А.О. ПАТАЛАХ
2. Дослідження методу визначення залишкової розбірливості мовного сигналу на
межі зони безпеки
Доповідач – студ. гр. РП-715 Д.В. ЧАЙЧЕНКО
Автори – студ. гр. РП-715 Д.В. ЧАЙЧЕНКО, доц. В.М. ЖУРАВЛЬОВ
Завідувач кафедри

______________
(підпис)

Декан факультету

______________
(підпис)

_______________
(ПІБ)

_______________
(ПІБ)
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Продовження додатка 1
до наказу ЗНТУ
від 27.03
2015 р. № _182_

ЗРАЗОК
(для оформлення програми секції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів)

СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»
Керівник секції – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ
Секретар секції – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА
1. Однофакторний дисперсійний аналіз в економіці
Автор – доц. О.В. КОРОТУНОВА
2. Прийняття рішень в умовах невизначеності
Автор – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО

Завідувач кафедри

______________
(підпис)

Перелік скорочень:
Доктор технічних наук
Кандидат технічних наук
Професор
Доцент
Старший викладач
Асистент
Аспірант
Студент

д-р техн. наук
канд. техн. наук
проф.
доц.
старш. викл.
асист.
асп.
студ.

_______________
(ПІБ)
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Додаток 2
до наказу ЗНТУ
від 27.03
2015 р. № _182

РОЗКЛАД
роботи секції ______________________________ факультету
Назва секції

Завідувач кафедри

Дата роботи

______________
(підпис)

Керівник секції

______________
(підпис)

Час
роботи

Ауд.

Примітка

_______________
(ПІБ)

_______________
(ПІБ)
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Додаток 3
до наказу ЗНТУ
від 27.03
2015 р. № _182_
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЮ
Тези доповідей виконуються українською, російською чи англійською мовами
у текстовому редакторі Word на форматі А5 (148 x 210 мм). Орієнтування сторінки
книжкове, поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм. Абзац
– 10 мм. Одинарний міжстроковий інтервал. Шрифт Times New Roman – 10 pt.
Послідовність розміщення матеріалу тез:
– індекс УДК;
– прізвище та ініціали авторів;
– наукова ступінь, посади та місце роботи кожного з авторів;
– назва тез (посередині рядка великими жирними літерами);
– текст тез;
– перелік посилань (не обов’язково).
У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові і
оригінальні результати, які були отримані авторами.
Тези доповіді обсягом до 2-х сторінок надаються у друкованому (1 прим. з
підписом авторів тез та керівника секції) та електронному вигляді, особисто
секретарем секції до патентно-інформаційного відділу. Назва тез та їх кількість
повинна відповідати програмам секцій викладачів та студентів. Тези доповідей
однієї секції обов’язково розміщено у одному файлі.
Шаблон для формування електронного файлу та додаткові рекомендації по
його формуванню можна отримати в патентно-інформаційному відділі, або за
запитом секретаря секції на електронну адресу: piv@zntu.edu.ua. (в запиті
обов’язково вказати назву кафедри.)
ЗРАЗОК
УДК 539
Петров В.І.1
Сидоров С.В.2
1
канд. техн. наук, доц. ЗНТУ
2
д-р техн. наук, проф. ЗНТУ
ВИПРОБУВАННЯ МАТРИЦЬ З ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ
Гаряче пресування та штампування виробів із сталей, титанових та нікелевих сплавів, потребує високої
теплостійкості від формоутворюючого інструменту...
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Додаток 4
до наказу ЗНТУ
від 27.03 2015 р. № _182_
ЗАТВЕРДЖУЮ_________
Декан факультету
З В І Т

про роботу секції ______________________
студентської науково-практичної конференції університету
“______” _____________ 2015 р.
м. Запоріжжя
1.
Дата проведення “_____” _____________ 2015 р.
2.

В роботі взяли участь _______ осіб. З них запрошених ______ осіб
(у тому числі ПІБ, назва ВНЗ) ___________________________________

3.

Виступили з доповідями і повідомленнями _________ осіб
з них запрошених
_________ осіб

4.

Не відбулося доповідей _________________________________________
в тому числі: (автор, тема, причина): _____________________________

5.

В обговоренні доповідей взяли участь __________ осіб
в тому числі запрошених
__________ осіб
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Рекомендовано відзначити подякою за активну участь у науково-практичній
конференції “Тиждень науки” у наказі по університету _________ студентів. При
наявності - представити окремим списком: автор – ПІБ – повністю, група,
науковий керівник, тема. Список повинен бути перевірений деканатом, за
підписом декана, завідувача кафедри (в паперовому та електронному вигляді –
ПІБ – повністю, вказати групу студента). Електронний варіант необхідно
надіслати на e-mail: dep_ndrs@zntu.edu.ua.
7.
Рекомендовано опублікувати в наукових журналах _______ робіт, в тому
числі (автор, тема, науковий керівник): ____________________________
8.
Рекомендовано опублікувати у збірці “Тиждень науки ЗНТУ” (автор,
співавтор, тема) ____________________________________________________
9.
Визнані неактуальними або виконаними на низькому рівні доповіді,
в тому числі (автор, тема): ______________________________________
10.

Виконання рекомендацій попередньої конференції: _________________

10.1. _______ робіт, опублікованих в наукових журналах (тема, автор, науковий
керівник) (або направлені для публікації) ______________________
11. Зауваження, рекомендації і пропозиції з організації і проведення конференції
_______________________________________________________
Завідувач кафедри
/
Голова секції
Секретар секції
______ ______________ 2015 р.

/
/
/

/
/
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Додаток 5
до наказу ЗНТУ
від 27.03 2015 р. № _182_
ЗВІТ
про роботу секції _____________________________
щорічної науково-практичної конференції серед викладачів,
науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ «Тиждень науки-2015»
_____________ 2015 р.

м. Запоріжжя

1. Робота секції проходила з _______________ до _______________ 2015 р.
2. У роботі секції взяли участь, усього __________ осіб
з них: молодих учених __________ осіб
2.1.викладачів і науковців ______ осіб
2.2. аспірантів
__________ осіб
2.3. запрошених __________ осіб (у т.ч. ПІБ, посада, місце роботи).
3. Заслухано доповідей і повідомлень __________ із ________ запланованих.
4. Загальна кількість тез доповідей рекомендована до опублікування у збірнику з
урахуванням студентських, усього_____ одиниць.
4.1. викладачів і науковців ____________
з них: молодих учених
____________
4.2. спільно студентів і викладачів ______
4.3. студентів самостійно ______________
5. Зауваження, рекомендації і пропозиції з організації і проведення конференції:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керівник секції

______________
(підпис)

Секретар секції

______________
(підпис)

_______________
(ПІБ)

_______________
(ПІБ)

