
Приклад оформлення тез доповіді 
 

 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ 

 

КРИВЕНКО В.О. 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

ГАЛУШКО І.Т., ІВАНОВ Є.С. 

    Харківський національний університет 

міського господарства ім. О.М. Бекетова 

 

Сторінки не нумеруються. Текст – без переносів. 

За необхідністю: використана література оформлюється в кінці тексту під 

заголовком «Література». У тексті посилання позначаються квадратними 

дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через 

кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 115]. Інший спосіб 

оформлення використання літератури не допускається. 

 

Література: 

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 11.07.2001 № 2627-

ІІІ.Урядовий кур’єр. – 2001. – 5 верес. – С. 26. 
 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Прізвище та ініціали (першого автора) _________________________________ 

Прізвище та ініціали співавторів______________________________________ 

ЗВО тощо _________________________________________________________ 

Назва тез доповіді чи статті __________________________________________ 

 

Прошу опублікувати статтю (тези доповіді) в обсязі ___ сторінок. Беру на себе 

повну відповідальність за вірогідність наведених відомостей, точність даних за 

цитованою літературою та за використання даних, що не підлягають відкритій 

публікації. 

 

Планую взяти участь в конференції _______________ . 

Планую доповідати _____(так/ні, якщо так, то на пленарному або секційному 

засіданні). 

Планую придбати друкований збірник ______(так/ні, кількість прим.) 

Прошу відправити друкований збірник поштовим відправленням за адресою 

_____________________________________ отримувач ____________________ 

Контактні дані (тел., особа тощо) ______________________________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету: 

Ковров А.В., к.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор 
Одеської державної академії будівництва та архітектури, віце-президент Академії 
енергетики України.  
 

Заступники голови оргкомітету: 
Кровяков С.О., д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Одеської державної 
академії будівництва та архітектури; 
Суханов В.Г., д.т.н., професор, директор будівельно-технологічного інституту 
Одеської державної академії будівництва та архітектури, науковий керівник 
Науково-виробничого центру «Екострой». 

Члени оргкомітету: 

Бурдо О.Г., д.т.н., професор, зав. кафедри процесів, обладнання та енергетичного 
менеджменту Одеської національної академії харчових технологій; 
Герасименко О.А., доцент, начальник відділу забезпечення та впровадження 
нових технологій збереження енергоносіїв та трансферу технологій Одеської 
державної академії будівництва та архітектури; 
Герхардт О., технічний директор «ELEKTRON GMBH» (Німеччина); 
Глинцерер Г., доктор філософії, генеральний директор HERZ Armaturen (Австрія); 
Елькін Ю.Г., к.т.н., доцент, член-кор. Академії енергетики України, зав. кафедри 
теплогазопостачання і вентиляції Одеської державної академії будівництва та 
архітектури; 
Ісаєв В.Ф., к.т.н., доцент, директор інституту гідротехнічного будівництва та 
цивільної інженерії Одеської державної академії будівництва та архітектури; 
Керш В.Я., к.т.н., професор, зав. кафедри міського будівництва та господарства 
Одеської державної академії будівництва та архітектури; 
Климчук О.А., д.т.н., професор, директор Центра енергоефективних технологій, 
зав. кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій 
Національного університету «Одеська політехніка»; 
Осєтрін М.М., к.т.н., професор кафедри міського будівництва Київського 
національного університету будівництва і архітектури; 
Прогульний В.Й., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва Одеської 
державної академії будівництва та архітектури; 
Русу І., д.т.н., професор, технічний університет Молдови;  
Фаренюк Г.Г., д.т.н., с.н.с., директор держпідприємства «Науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій»; 
Фомічов Є.П., к.т.н., професор, директор Одеського регіонального центру 
енергозбереження і енергоменеджменту Національного університету «Одеська 
політехніка»; 
Хлицов М.В., к.т.н., доцент, зав. кафедри процесів і апаратів в технології 
будівельних матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

Координатор - Даниленко А.В., к.т.н., доцент кафедри міського будівництва та 
господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури: 
+ 38(048) 729-85-65, danilenkoav11@gmail.com. 

Тематика конференції 

1. Науково-методичні аспекти енергоефективності сучасного міста 

2. Сучасні ефективні будівельні матеріали, конструкції і технології 

3. Енергоефективні інженерні системи міст 

4. Міська транспортна інфраструктура. Міська екологія 

5. Підготовка фахівців з енергоефективності та енергозбереження 
 

Форма проведення конференції буде уточнено пізніше. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Умови участі 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2022 року надіслати заявку 

учасника і до 21 жовтня 2022 року надіслати тези доповіді або статтю на 

електронну пошту danilenkoav11@gmail.com з темою «Конференція» у вигляді 

файлу, створеного в редакторі Microsoft Word формату «doc».  

Ім’я файлу має складатися з номера тематики конференції та прізвища першого 

автора, наприклад - 2Сідоренко.doc. 

Надані в Оргкомітет матеріали повинні відповідати темі конференції і бути 

оформлені згідно вимог. 

Вимоги до оформлення 

Обсяг тез – 3-5 повні сторінки при форматі сторінки А4 (297×210 мм), орієнтація 

книжкова. Поля – 20 мм. Шрифт: Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,15. Перший рядок – НАЗВА ДОПОВІДІ (шрифт напівжирний, всі 

прописні, вирівняний по центру). Другий рядок – ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ 

(шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняний по правій стороні), назва 

організації, міста, країни (курсив, після прізвищ авторів). Далі йде текст, 

вирівняний по ширині з відступом зліва 5 мм. 

За бажанням учасники конференції можуть додатково надати статтю до 

публікації в наукометричному виданні «Вісник ОДАБА» https://odaba.edu.ua.   

Вимоги до оформлення цих статей - на сайті http://visnyk-odaba.org.ua. 

 

Оплата організаційного внеску 

Вартість публікації у збірнику тез (статті) складає 40 грн. за кожну сторінку. 

Вартість збірника 70 грн. При замовленні відправлення збірника поштою по 

Україні додатково оплачуються поштові послуги 40 грн. за комплект (збірник + 

програма).  

Реквізити до оплати будуть надіслані авторам у разі прийняття статей до друку. 

В платіжному дорученні необхідно вказати «Оргвнесок за МНПК» та П.І.Б. 

учасника. 

Прохання надати до Оргкомітету копію квитанції про оплату. 
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