
 

Приклад оформлення тез доповідей: 

 

ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

Іванов О. М., Сидоров В. О. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 
 

У роботі розглянуто питання ... 
 

 

За бажанням авторів і рекомендації оргкомітету 

можлива публікація доповідей у науковому  

фаховому збірнику «Вісник НТУ «ХПІ» з техніч-

них і економічних наук. З вимогами до матеріалів 

для публікації можна ознайомитися за електрон-

ною адресою: http://vestnik.kpi.kharkov.ua. Обсяг 

статті – 8 – 10 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЯ 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані 

у вигляді збірника тез доповідей. Обсяг тез – 

1 сторінка формату А4, включаючи рисунки, в 

редакторі MS Word. 

Назва файла повинна відповідати прізвищу  

першого автора.  

Тези доповідей оформляють відповідно до  

таких вимог:  

- шрифт Times New Roman, кегль – 14;  

- абзац 1,25 см;  

- береги: з усіх боків – 2 см;  

- міжрядковий інтервал – одинарний;  

- у першому рядку – по центру назва доповіді 

великими літерами (шрифт напівжирний);  

- у другому рядку – по центру прізвище та 

ініціали авторів доповіді (шрифт напівжирний);  

- у третьому рядку – по центру повна назва  

організації і місто (шрифт напівжирний,  

курсивом); 

- нижче через один інтервал, вирівнювання за 

шириною, з абзацного відступу – виклад осно-

вного матеріалу. 

Рисунки, що вставляються в текст, повинні  

мати розміри не більше 12 9 см із застосуван-

ням форматів: bmp, tif, jpg. Під рисунком – 

шрифт Times New Roman, кегль – 14. Рисунки, 

виконані за допомогою редактора MS Word, 

повинні бути обов'язково згрупованими. 

Посилання на літературу необхідно  

оформлювати відповідно до вимог, викладених 

у Бюлетені ВАК України, 2009, № 5.  
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Міністерство освіти і науки  

України  
 

Національний технічний університет  

 «Харківський політехнічний інститут» 

Мішкольцький університет (Угорщина) 

Магдебурзький університет (Німеччина) 

Петрошанський університет (Румунія) 

Познанська політехніка (Польща) 

Софійський університет (Болгарія) 

 

XХVI Міжнародна  

науково-практична конференція  

«Інформаційні технології: наука,  

техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

(MicroCAD-2018) 

 
СЕКЦІЯ № 22 «СТРАХОВИЙ ФОНД 

ДОКУМЕНТАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ І  

ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

 

 

 

 

 

 

17 травня 2018 р. 

м. Харків 
 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі  

секції № 22 «Страховий фонд документації: 

актуальні проблеми та методи обробки і  

зберігання інформації» XХVI Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інформа-

ційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров'я (MicroCAD 2018)», яка  

відбудеться 17 травня 2018 р. в м. Харкові,  

НДІ мікрографії.  
 

Надходження матеріалів електронною 

поштою необхідно перевіряти через секрета-

ря секції № 22 – Новікова С. Д.  

Адреса секції: НДІ мікрографії,  

пров. Академіка Підгорного, 1/60, м. Харків, 

61046  

Тел.: (0572) 94-48-61, 94-97-17 

Е-mail: ndi_m@arch.gov.ua 

 

Адреса організаційного комітету  

конференції: Національний технічний універ-

ситет «Харківський політехнічний інститут»,  

відділ науково-технічної інформації та  

патентно-ліцензійної роботи вул. Кирпичова, 2, 

м. Харків, 61002, Україна. 

Тел.: (057) 707-64-11; 707-64-58; 707-60-50 

Факс: (057) 700-40-34 

Web-site: http://science.kpi.kharkov.ua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

 

Для участі в роботі конференції необхід-

но до 15 березня 2018 р. надіслати на  

адресу секції: 

1. Заявку на участь у конференції. 

2. Тези доповіді (надати на електронному 

носії або надіслати на електронну адресу). 

3. Копію платіжного доручення (у разі  

замовлення збірника тез доповідей чи про-

грами конференції). 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Вартість збірника тез доповідей  

конференції становить 135 грн. 

Вартість програми конференції – 45 грн. 

Проїзд, проживання та харчування учас-

ники конференції оплачують самостійно. 

 

Платіжні реквізити: 

ГО «Асоціація випускників НТУ«ХПІ» 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002,  

Україна 

Р/р 26007924433811 в АБ «Укргазбанк», 

МФО 320478, Код 26450114 

Призначення платежу: публікація  

матеріалів конференції MicroCAD-2018,  

секція № 22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Прізвище:__________________________________ 

Ім’я: ______________________________________ 

По батькові: ________________________________ 

Назва організації: ___________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Посада: ____________________________________ 

___________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання: 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Адреса: ____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Тел.: ______________________________________ 

Факс: _____________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

Номер секції: 22 

Назва доповіді:______________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Підпис ______________ 

 

 


