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Проректору з наукової робота

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 № 1179 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток , до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457» ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» призначено базовим навчальним закладом ;для 
проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі 
«Енергетика».

Проведення конкурсу буде проводитись за двома номінаціями: «Теплоенергетика» та 
«Електроенергетика».

В номінації «Теплоенергетика» передбачається проведення конкурсу за напрямками:
- промислова теплоенергетика;
- технічна теплофізика та теплотехніка в галузях промисловості;
- альтернативні та відновлювальні джерела енергії;
- енергоресурсозбереження та екологічні аспекти в енергетиці;
- теплові та ядерні енергоустановки;
- енергоменеджмент.
В номінації «Електроенергетика»:
- енергетичні системи та комплекси;
- електричні станції, мережі та системи;
- якість електричної енергії;
- альтернативні та відновлювальні джерела енергії.
Роботи приймаються до 15 лютого 2022 року за адресою: ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі «Енергетика», вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555.

Від кожного навчального закладу на конкурс подається не більше трьох наукових 
робіт - переможців І туру - з кожної номінації Конкурсу.

Автори відібраних галузевою конкурсною комісією робіт будуть запрошені на 
підсумкову науково-практичну конференцію, яка відбудеться у режимі відеоконференції 
23-24 березня 2022 р.

Для оперативного розгляду наукових робіт просимо надсилати їх тексти в 
електронному вигляді на e-mail: energy@pstu.edu. До початку роботи підсумкової науково- 
практичної конференції планується видання збірника тез доповідей наукових робіт 
учасників конкурсу. Бажаючим опублікувати роботу пропонуємо надіслати на адресу 
оргкомітету електронну версію тез до 15 березня 2022 р. З вимогами до оформлення тез 
доповідей можна ознайомитися на web-сторінці конкурсу на сайті ДВНЗ «ПДТУ».

Контактна інформація: тел. (0629)446453, (050)9979814, (096)0399702;
відповідальний секрет 
e-mail: energy@pstu,

Проректор з иаукбфЪг

-доцент, к.т.н. Бараненко Тетяна Костянтинівна;
а конкурсу: http://eventstpstu.edu/konkiirs-energy/
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