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Тематика конференції: 

1. Енергетичний і екологічний менеджмент; 

2. Альтернативна енергетика; 

3. Енергоефективні технології і обладнання; 

4. Моделювання енерготехнологій; 
 

Вимоги до оформлення тез: 
 

Для публікації будуть прийматися тези за вищевикладеною тематикою конференції 

українською, англійською або російською мовами обсягом не менше 1 і не більше 3 сторінок 

машинописного тексту формату А4 з полями: справа - 2,0 см, зліва - 2,0 см, зверху - 2,0 см , 

знизу - 2,0 см. Матеріали повинні бути підготовані на комп'ютері в редакторі Microsoft Word 

2000. шрифт Times New Roman, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний 

відступ – 1,25 см, шрифт – 14 пунктів. Розміщення переносів – автоматичнее, у назві переноси 

забороняються. Матеріали подаються в електронному вигляді на пошту terma_onaft@ukr.net  до 

1 грудня 2018 р. Планується видання друкованого збірника тез.  
 

 

 

Голова оргкомітету з орг. питань: д.т.н., проф. Бурдо Олег Григорович  

+38(048) 712-41-75 

 

Секретарі: 

к.т.н. Левтринська Юлія Олегівна 

+38(066) 148-95-21;  

+38(063) 979-79-44 

Терземан Олена Федорівна 

+38(048) 712-41-29 (кафедра) 

+38(093) 466-17-65 
 
 
 
 
 

Зразок 
 

Б.В. Єгоров, д-р.техн.наук (ОНАХТ, Одеса) 

О.Г. Бурдо, д-р.техн.наук (ОНАХТ, Одеса) 

В.П. Мординський, канд.техн.наук (ОНАХТ, Одеса) 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОГРАМА ОНАХТ 

 

Підвищення ефективності муніципальної енергетики супроводжується 

оздоровленням місцевого бюджету при підвищенні якості послуг населенню ... 
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Министерство образования и науки Украины 

Одесская областная государственная администрация 

Союз научных и инженерных объединений Украины 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЭНЕРГИЯ. БИЗНЕС. КОМФОРТ. 
 

20 декабря 2019 г. 
 

Тематика конференции 

1. Энергетический и экологический менеджмент; 

2. Альтернативная энергетика; 

3. Энергоэффективные технологии и оборудование; 

4. Моделирование энерготехнологий. 
 

Требования к оформлению тезисов: 

 

Для публикации будут приниматься тезисы по вышеизложенной тематике конференции на 

украинском, английском или русском языках объемом не менее 1 и не более 3 страниц 

компьютерного текста формата  А4 с полями: справа – 2,0 см, слева – 2,0 см, сверху – 2,0 см, 

снизу – 2,0 см. Материал должен быть подготовлен на компьютере в редакторе Microsoft Word 

2000. Шрифт Times New Roman, стиль обычный, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1,25 см, шрифт – 14 пунктов. Расстановка переносов – автоматическая, в названии 

переносы запрещаются. Материалы подаются в электронном виде на почту terma_onaft@ukr.net  

до 1 декабря 2018 г. Планируется издание печатного сборника тезисов.  

 

 

Председатель оргкомитета по орг. вопросам: д.т.н., проф. Бурдо Олег Григорьевич 

+38 (048) 712-41-75 

 

Секретари:  

к.т.н., Левтринская Юлия Олеговна: 

+38(066) 148-95-21;  

+38(063) 979-79-44 

Терземан Елена Федоровна 

+38(048) 712-41-29 (кафедра) 

+38(093) 466-17-65 
 

 

 

 

 Образец 
 

Б.В. Егоров, д-р.техн.наук (ОНАПТ, Одесса) 

О.Г. Бурдо, д-р.техн.наук (ОНАПТ, Одесса) 

В.П. Мордынский, канд.техн.наук (ОНАПТ, Одесса) 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ОНАПТ 

 

Повышение эффективности муниципальной энергетики сопровождается 

оздоровлением местного бюджета при повышении качества услуг населению… 

mailto:terma_onaft@ukr.net

