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Згiдно з накr}зом MiHicTepcTBa освiти i наlки УкраiЪи вiд 04.10.2019 р. J',lЪ 1271 <Про

.проведецня ВсеукраiЪського конкурсу студентських на}.кових робiт з галузей знань i
спецiа-шьностей у 20|912020 навчаJIьному роцi> ДВНЗ кПриазовський державний
технiчний 1нiверситет> призначено базовим навчальним закладом дJuI гIроведення II туру
Всеукраiнського конкурсу студентських наукових робiт з гагryзi <<Енергетика>>.

Проведення конкурсу передбачаеться за наступЕими напрямкaми :

- енерZеmuчнi сuсmелtu mа кол,rплексu,,

- елекmрuчнi сmанцii', л,tережi i сuсmел,tu;

- якiсmь елекmрuчноi eHepzii;

- альmернаmuвнi mа вidновлювальнi dэюерела eHepzii,,

- енерzоресурсозбереження mа еколоziчнi аспекmu в енерzеmuцi,,

- промuслова mеплоенерzеmuка ;

- mехнiчна mеплофiзuка mа merulomexHiKa в zалузstх прол|uсловосmi,,

- mепловi mа яdернi енерzоусmановкu;
е н ер ? о Jvl е н е d эюлt е нm.

Роботи приймаються до 15 лютого 2020 р. за адресою:

.ДВНЗ <Приазовський державний технiчний унiверситет), оргкомiтет Всеукраiнського
конкурсу студентських наукових робiт з гаlryзi <<Енергетика)), вул. Унiверситетська, 7,

м. Марiуполь,,Щонецька обл., 87555.

Вiд кожного навчаIьного закJIаду на конкурс подаеться не бiльше трьох наукових

робiт - lrереможцiв I туру з кожноi галузi знань, спецiальностi (спецiалiзацii).
Автори вiдiбраних г,rлузевою конкурсною комiсiею робiт булуть запрошенi на

пiдсумкову науково-практичну конференцiю, яка вiдбудеться25-26 березня 2020 р.
Для оlrеративного розгляду робiт тшенами галузевоi конкурсноi KoMiciT просимо

надсилати тексти наукових робiт в електронному виглядi на e-mail: energy@pstu.edu.

Що початку роботи пiдсlмковоi науково-практичноi конференцii плану€ться видання
збiрника тез доповiдей наlкових робiт rlасникiв конкурсу. Бажаrочим опублiкувати

роботу процонуемо надiслати на адресу оргкомiтету електронну версiю тез до 4 березня
2020 р. З вимогами до оформлення тез доповiдей можна ознайомитися на wеЬ-сторiнцi
конкурсу на сайтi ДВНЗ (ПДТУ>>.

Контактна iнформацiя:
тел.: (629)44655l, 050997981 4, 0960399702
вiдповiдальний секретар - доцент Бараненко Тетяна Костянтинiвна
e-mail : energy@pstu.edu
web-cTopiHкa конкурсу: http://events.pstu.edu/konkurs-e

г

Проректор з наlковоi роботи Ленцов


