Заявка заповнюється розбірливо, друкованими
буквами, без скорочень, українською
або російською мовами.
Всі поля обов’язкові для заповнення

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У КОНФЕРЕНЦІЇ

Ефективність інженерних
рішень у приладобудуванні
Відомості про учасника

________________________
(прізвище)

_____________________________
(ім’я, по батькові)

_____________________________
(місце роботи / навчання, адреса організації)

_____________________________
_____________________________
(факультет, курс, група)

_____________________________
(тел., E-mail)

ТЕМА ДОПОВІДІ:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Програмний комітет конференції:
Тимчик Григорій Семенович,
докт. техн. наук, професор, декан ПБФ
Гавриш Олег Анатолійович,
докт. техн. наук, професор, декан ФММ,
завідувач кафедри міжнародної економіки
Колобродов Валентин Георгійович,
докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри ООЕП
Бурау Надія Іванівна,
докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри ПСОН
Гераїмчук Михайло Дем'янович,
докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри ПТМ
Протасов Анатолій Георгійович,
канд. педагог. наук, доц., завідувач кафедри ПСНК
Порєв Володимир Андрійович,
докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри НАЕПС
Войтко Сергій Васильович,
докт. екон. наук, проф. кафедри міжнародної
економіки ФММ
Савченко Сергій Миколайович,
канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної
економіки ФММ
Адреса оргкомітету для заявок:
Оргкомітет конференції
Приладобудівний факультет
Національний технічний університет України «КПІ»
пр. Перемоги, 37, корп. 1,
м. Київ, 03056

Оплата харчування та проживання
здійснюється учасниками окремо.

E-mail: ees-pbf@email.ua

Термін подачі заявки та тез доповіді:
4 березня 2016 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

ХII Науково-практична
конференція студентів, аспірантів
та молодих вчених

«Ефективність інженерних
рішень у приладобудуванні»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти
участь у роботі науково-практичної
конференції

15 березня 2016 року
м. Київ, Україна

І. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
1.1. Заявка на участь у конференції (у паперовому
чи електронному вигляді)
1.2. Роздруковані тези доповіді, оформлені
відповідно до вимог.
1.3. Електронна версія тез доповідей
(e-mail: ees-pbf@email.ua).
ІІ. ДОДАТКОВІ УМОВИ
2.1. Матеріали приймаються на адресу оргкомітету
до 19 лютого 2014 року.
2.2. Надані матеріали плануються бути
опублікованими в збірнику тез конференції. Тези, що
не відповідають вимогам, не публікуватимуться.
2.3. Тези рецензуватимуться координатором
науково-практичних напрямів.
2.4. Організаційний комітет не несе відповідальності
за помилки, допущені учасником у тезах і підчас
заповнення заявки на участь конференції.
ІІІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ
ДОПОВІДІ
5.1. Обсяг – одна сторінка формату А4.

5.2. Шрифт - Times New Roman.
5.3. Міжрядковий інтервал – одинарний.
Кількість рядків на сторінці до 40.
5.4. Абзаци - 1,25 см, не використовуючи пропусків
і табуляцій.
5.5. Вирівнювання основного тексту - по ширині,
без переносів.
5.6. Поля сторінки: зліва – 3 см; справа, зверху
і знизу - 2,5 см.
5.7. Формули набирати в Мicrosoft Equation 3.0.
5.8. Рисунки та фотографії з написами повинні бути
обов'язково розміщені в тексті тез, а також надіслані
додатково, окремими файлами в форматі JPEG.
5.9. Тези можуть бути надані українською,
російською або англійською мовами.

5.10. Перший рядок містить номер УДК Вашого
тематичного напряму – від лівого краю сторінки
без абзацу, розмір шрифту – 14 пт.
5.11. Другий рядок містить інформацію
про авторів, у такій послідовності:
доповідач, науковий керівник, співавтор (ініціали,
прізвище, науковий ступінь, вчене звання і посада)
– від центру сторінки, розмір шрифту – 12 пт.
5.12. У третьому рядку вказати організацію, у якій
працюють автори - від центру сторінки, розмір
шрифту – 12 пт.
5.13. Четвертий рядок містить назву тез,
розміщену по центру сторінки й надруковану
напівжирним шрифтом. Розмір шрифту – 14 пт.
5.14. Текст тез розташовують через рядок після
назви. Розмір шрифту – 12 пт.

Тематика конференції
1. Економіка та ефективність використання

навігаційних приладів і систем
2. Економіка виробництва і використання
оптичних та оптико-електронних приладів і
систем
3. Ефективність інформаційних технологій
при проектуванні систем вимірювання
механічних величин
4. Техніко-економічні характеристики мікроі нанопристроїв
5. Економічні аспекти аналітичного та
екологічного приладобудування
6. Економічна ефективність використання
систем біомедичного приладобудування та
технологій
7. Ефективність неруйнівного контролю,
технічна та медична діагностика
8. Міжнародне науково-технічне
співробітництво в приладобудуванні

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВОГО
КЕРІВНИКА
______________________________
(прізвище)

______________________________
(ім'я)

______________________________
(по батькові)

______________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада)

___________________________________
(місце роботи, адреса організації)

___________________________________
___________________________________
______________________
(електронна пошта)

___________________________________
(підпис наукового керівника)

ВІДОМОСТІ ПРО СПІВАВТОРІВ
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Я бажаю взяти участь у роботі Конференції
та надаю до організаційного комітету повний
комплект документів відповідно до інформаційного повідомлення.
Підтверджую
достовірність
відомостей,
представлених у даній заявці.
«___»_________2016р.
(дата заповнення заявки)

_______________
(особистий підпис учасника)

