
ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Участь у конференції безкоштовна.
Для участі в роботі секції  № 22 необхідно до  
15 березня 2019 р. надіслати на адресу секції:
1. Заявку на участь у конференції;
2. Тези доповіді підписані авторами;
3. Копію платіжного доручення (при замовленні тез
доповідей або програми конференції).
Вартість  збірника  тез  доповідей  конференції
становить 150 грн.
Вартість програми конференції – 55 грн.
Проїзд,  проживання  та  харчування  учасники
конференції оплачують самостійно.
Надходження  до  оргкомітету  тез  доповідей
електронною  поштою  необхідно  перевіряти  за
телефонами  секретарів  секцій.  Контактний
телефон секретаря секції № 22: (0572) 94-48-61,
електронна адреса: ndi_m@arch.gov.ua
Сайт конференції: http://science.kpi.kharkov.ua

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-2019, секція № 22.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище:___________________________________
Ім’я: _______________________________________
По батькові: ________________________________
Назва організації: ____________________________
Посада: ____________________________________
Учений ступінь, звання: ______________________
Поштова адреса: ____________________________
Тел.: _______________________________________
Факс: ______________________________________
Е-mail: _____________________________________
Номер секції: 22
Назва доповіді:______________________________
Підпис ______________

ПУБЛІКАЦІЯ
Матеріали  конференції  будуть  опубліковані  у  вигляді
збірника тез доповідей. Обсяг тез – не більше 1-ї сторінки
тексту  формату  А4,  включно з  рисунками,  в  редакторі  
MS Word (у вигляді  файлу на ел.  носії  або надсилати на
електронну адресу секретарю секції).  Назва файла повинна
відповідати прізвищу першого автора. 
Тези доповідей оформляють відповідно до таких вимог: 
-  шрифт Times New Roman, кегль – 14; поля зліва,  справа,
зверху, знизу – 2 см; міжрядковий інтервал – одинарний; 
- у першому рядку – назва доповіді прописними літерами,
вирівнювання по центру, жирним шрифтом; 
- у другому рядку – по центру прізвище та ініціали авторів
доповіді жирним шрифтом; 
- у третьому рядку – по центру повна назва організації і
місто, курсивом (шрифт напівжирний);
- нижче через один інтервал, вирівнювання за шириною, з
абзацного відступу – виклад основного матеріалу.
Рисунки, що вставляються в текст, повинні мати розміри
не більше 129 см із застосуванням 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  подаються  у  вигляді
нумерованого списку відповідно до вимог, викладених у
Бюлетені ВАК України, 2009, № 5. 

Приклад оформлення тез доповідей:
ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ
Іванов О. М., Сидоров В. О.

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків

В роботі розглянуто питання ...

За  бажанням  авторів  і  рекомендації  оргкомітету
можлива  публікація  доповідей  у  науковому  
фаховому збірнику «Вісник НТУ «ХПІ» з технічних і
економічних  наук.  З  вимогами  до  матеріалів  для
публікації  можна  ознайомитися  за  електронною
адресою: http://vestnik.kpi.kharkov.ua. Обсяг статті –  
8 – 10 сторінок.
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«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
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СЕКЦІЯ № 22 «СТРАХОВИЙ ФОНД
ДОКУМЕНТАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ І 
ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас  взяти участь у  роботі  
секції  № 22,  яка відбудеться  16  травня
2019  р.  в  НДІ  мікрографії,  м.  Харків,  
пров. Академіка Підгорного, 1/60

м. Харків
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