
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА 

УКРАЇНИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО 

ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, 

ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

МІКРОГРАФІЇ 

НДІ мікрографії 

вул. Москалівська, 139 

м. Харків, 61157 

тел. (057) 712-02-80 

 Web-site: https://micrography.gov.ua  
 

XV НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

СТРАХОВОГО ФОНДУ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ, 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТА ВЗАЄМОДІЇ» 

 

19 - 20 травня 2022 р. 

м. Харків 

ПУБЛІКАЦІЯ 
Матеріали конференції будуть 

опубліковані у вигляді збірника тез 

доповідей. 

Вимоги до тез доповідей 

1. Обсяг тез – 1 сторінка формату А4, в 

редакторі MS Word, інтервал – 

одинарний, шрифт Times New Roman, 

кегль – 14, береги: з усіх боків – 2 см. 

Структура тез повинна містити 

постановку проблеми, мету, 

обґрунтування отриманих результатів та 

висновки. 

2. Оформлення: 

– у першому рядку – назва доповіді 

великими літерами (шрифт 

напівжирний), по центру; 

–  у другому рядку – прізвища та 

ініціали авторів (шрифт напівжирний), 

по центру;  

– у третьому рядку – повна назва 

установи, місто (шрифт напівжирний, 

курсивом), по центру; 

– нижче через один інтервал, 

вирівнювання за шириною, з відступу 1 

см – виклад основного матеріалу. 

Приклад оформлення тез доповідей: 

ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Петренко О. Г. 

Науково-дослідний, проектно-

конструкторський та 

технологічний інститут 

мікрографії, м. Харків 

У роботі розглянуті питання … 
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Запрошуємо вас 

взяти участь у роботі 

XV Науково-технічної конференції 

«Сучасний стан та проблемні питання 

страхового фонду документації, 

перспективи розвитку та взаємодії» 

Конференція відбудеться на базі  

НДІ мікрографії 

19 – 20 травня 2022 р. за адресою: 

вул. Москалівська, 139, м. Харків  

Робочі мови конференції –  

українська, російська. 

Проїзд, проживання та харчування 

учасники конференції оплачують 

самостійно. 

Граничний термін подання заявок 

на участь у конференції та матеріалів 

тез доповідей – 04 квітня 2022 р. 

Заявки на участь у конференції та тези 

доповідей надсилати на електронну 

адресу: E-mail: ndi_m@arch.gov.ua з 

поміткою «Конференція – 2022» 

У конференції можна взяти участь в 

онлайн режимі. 

Довідки на сайті НДІ мікрографії або 

за телефонами: 

(057) 712-02-80, 068-01-49-126 

(секретар конференції – Новіков С. Д.) 

РЕГЛАМЕНТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
в XV Науково-технічній 

конференції  

«Сучасний стан та проблемні 

питання страхового фонду 

документації, перспективи 
розвитку та взаємодії» 

19 травня 2022 р. 

09.00 – 10.00 Реєстрація учасників. 

10.00 – 12.00 Відкриття конференції,  

пленарне засідання. 

12.00 – 13.00 Перерва. 

13.00 – 16.30 Робота секцій № 1, 2, 3, 4. 

20 травня 2022 р. 

09.00 – 12.00 Робота секцій № 1, 2, 3, 4. 

12.00 – 13.00 Перерва. 

13.00 – 14.30 Робота круглого столу. 

Заключне пленарне засідання.  

Доповідь: до 15 хв. 

Повідомлення: до 5 хв. 

Участь у дискусіях: до 5 хв. 

Секція № 1. Сучасний стан та проблемні 

питання страхового фонду документації, 

перспективи розвитку та взаємодії 

Керівник секції: Болбас О. М., канд. наук з 

держ. упр., завідувач відділу НДІ мікрографії 

Секція № 2. Використання сучасних 

інформаційних технологій для обробки 

інформації та у процесах цифровізації 

Керівник секції: Ільїн С. В., завідувач відділу  

НДІ мікрографії  

Секція № 3. Актуальні проблеми 

забезпечення цивільного захисту та 

техногенно-екологічної безпеки 

Керівник секції: Кустов М. В., д-р техн. наук, 

доц., нач. наукового відділу з проблем  

ЦЗ та ТЕБ НУЦЗУ 

Секція № 4. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку архівної справи 

Керівник секції: Балишев М. А., канд. іст. 

наук, директор ЦДНТА України  

Прізвище, ім'я та по батькові ___________  

____________________________________ 

____________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

_____________________________________

___________________________________ 

Повна назва установи _________________ 

_____________________________________

___________________________________ 

Адреса_______________________________

___________________________________ 

Телефони, факс ______________________ 

____________________________________ 

 

E-mail:______________________________ 

 

Планую (потрібне позначити):  

 виступити з доповіддю (до 15 хв);  

 виступити з повідомленням (до 5 хв);  

 взяти участь як слухач.  

Інформація про використання 

мультимедійного проектора для 

демонстрації доповіді:  

 так; 

 ні. 

Дані про співавторів подають за наданою 

формою заявки. 

 

Особистий підпис 

mailto:ndi_m@arch.gov.ua

