ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези обсягом 1 або 2 повні сторінки повинні
бути виконані з використанням редактора Microsoft Word 2010, шрифт - Times New
Roman 14пт, інтервал - одинарний. Розмір аркуша
- А4, орієнтація - книжкова, усі границі по 2 см.
Абзац починається з відступом 1 см. Текст вирівнюється по ширині. Переноси не допускаються.
Кожна сторінка повинна бути повністю заповнена
(на останній сторінці можливо залишити 4 порожні рядки). Не дозволяється змінювати міжрядковий інтервал і міжзнаковий інтервал шрифту.
В першому рядку вказується УДК роботи, вирівнювання по лівій границі. Назва тез друкується
через один порожній рядок з великими літерами.
Шрифт - звичайний, напівжирний; вирівнювання
по центру. Ініціали та прізвище авторів пишуться
прописними літерами (шрифт курсив напівжирний) через один порожній рядок після назви, вирівнювання по лівій границі з абзацу. Через один
порожній рядок через кому вказується посада,
вчений ступінь (шрифт звичайний), місце праці,
місто та країна. Прізвище та ініціали магістранта
підкреслюються.
Основний текст розміщується через один порожній рядок після інформації про авторів. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, рівняння, формули, літературу повинні мати наступний вид:
рис. 1; у табл. 2; у рівнянні (4); формули (5–7); у
[14, 16]; [11, c.5]. Формули центруються, нумерація, якщо вона необхідна, – праворуч у дужках,
вирівнювання по правій границі. Рисунки і таблиці відокремлюється від тексту зверху і знизу
порожнім рядком. рисунки нумеруються в підрисункових підписах (шрифт 14пт або 12пт): Рис. 1
– Назва. Підрисунковий підпис центрується. Заголовок таблиці центрується по лівій границі з
абзацу та повинний бути оформлений у виді:
Таблиця 1 – Назва.
Список літератури наводиться через один порожній рядок після основного тексту з заголовком, шрифт 12 пт.

УМОВИ УЧАСТІ:
Для участі в конференції необхідно
до 15 лютого 2018 р.:
1) подати заяву на сайті конференції;
2) пройти обов’язкову електрону реєстрацію учасника і подати тези доповіді в системі
OpenConferenceSystems;
3) направити на адресу оргкомітету копію квитанції про сплату оргвнеску. Можлива оплата участі при реєстрації.
При реєстрації учасники отримують програму
та матеріали конференції.
Сума оргвнеску з публікацією тез конференції
складає 70 грн, а з отриманням роздрукованого
збірника матеріалів – 150 грн для учасників з
України та 25 євро для іноземних учасників.
Оргвнесок включає в себе: витрати на видання
програми та тез конференції, інші організаційні
витрати.
Витрати, які пов’язані зі сплатою проїзних білетів, проживанням та харчуванням, несуть учасники конференції або організації, що їх відряджають. Варіанти проживання розміщено на сайті конференції.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Одержувач: «Асоціація випускників» (Конференція магістрантів та аспірантів);
Банк: ПАТ «Укрсоцбанк»;
МФО 300023; код:26450114;
р/р 26008000074734 в українських гривнях,
р/р 26009000074733 в російських рублях,
р/р 26000000074732 в евро,
р/р 26001011222851 в доларах
Призначення платежу: За участь у конференції
магістрантів та аспірантів, вказати № секції та
ПІБ учасника.

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)
Рада молодих вчених НТУ «ХПІ»

XIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
17-20 квітня 2018 р.
м. Харків

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XІІ Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів,
яка відбудеться 17 -20 квітня 2018 р. в
м. Харкові.
Конференція буде проведена
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут».
Заїзд учасників
Реєстрація
Пленарне засідання
Робота секцій

Від’їзд учасників

- 16 квітня
- 17 квітня, с 9:00
- 17 квітня, с 10:00
- 17 квітня, с 12:00
- 18 квітня, с 10:00
- 19 квітня, с 10:00
- 20 квітня, с 10:00
- 20 квітня.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
е-mail: khpi.masters@gmail.com,
тел.: (063) 59 40 257 (Грубнік Аліна Олегівна –
секретар конференції)
Web-site конференції:
http://web.kpi.kharkov.ua/masters/language/ru/
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи планується видати збірник
тез конференції. Електроний варіант матеріалів
конференції буде разміщено на сайті Ради молодих вчених НТУ «ХПІ» у розділі архів та насайті конференції.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
англійська, українська, російська

Голова

Сокол Є.І. (Україна)

Співголови

Герджиков А. (Болгарія)
Лодіговскі Т. (Польща)
Раду С. М. (Румунія)
Стракелян Й. (Німеччина)
Торма А. (Угорщина)
Шмідт Я. (Польща)

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ
Марченко А.П. (Україна)
Лісачук Г.В. (Україна)
Бела І. (Угорщина)
Карпушевский Б. (Німеччина)
Ковач Ф. (Угорщина)
Мамаліс А. (Греція)
Патко Д. (Угорщина)
Радковски С. (Польща)
Томашевський Р.С. (Україна)

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і управління
Секція 2. Електротехніка та електромеханіка,
радіотехніка та енергетичне машинобудування
Секція 3. Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування
Секція 4. Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин
Секція 5. Соціально-політичні, природні, і
гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини
Секція 6. Фізика, матеріалознавство і мета-

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Мигущенко Р.П.; Авдєєва О.П.; Воінов В.В.;
Гаврись О.М.;
Гамаюн І.П.;
Гапон А.І.;
Єпіфанов В.В.; Зайцев Ю.І.; Заковоротний О.Ю.,
Заполовський М.Й.; Заруба В.Я.; Кіпенський
А.В.; Конкін В.М.; Кудій Д.А.; Кундрак Я.;
Лазуренко О.П.; Лещенко С.А.; Некрасов О.П.;
Перерва П.Г.; Погребный М.А.; Рассоха О.М.;
Степанов М.С.; Тарасенко М.О.; Тижненко Л.П.;
Хрипунов Г.С.
Секретаріат конференції: Меньшикова С.І.;
Радогуз С.А.; Грубнік А.О.

лургія
Секція 7. Машинобудування і транспортне
машинобудування

