НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Інформаційний лист

18 квітня 2019 року НТУ «ХПІ» проводить 27-му Міжвузівську
студентську науково-практичну конференцію «Роль науки у розвитку
суспільства».
Конференція відбудеться на базі НТУ «ХПІ» за адресою: вул. Весніна,
5-А, м. Харків, 61023, Україна.
Тематичні напрямки роботи конференції
Секція 1. Природничих наук
Секція 2. Інформаційних наук
Секція 3. Соціально-гуманітарних наук
Організація роботи конференції
До участі у конференції запрошуються молоді науковці вищих
навчальних закладів України та зарубіжжя.
У ході роботи конференції буде проведено пленарне засідання та
організовано роботу тематичних секцій.
Мова конференції – українська, російська та англійська.
Для участі у конференції необхідно до 25 березня 2019 року
представити до Оргкомітету тези доповіді та заявку на участь у конференції.
Презентації до очної участі у конференції приймаються до 12 квітня
2019 року.
Тези доповідей, представлені в зазначений термін і оформлені
відповідно до поданих вимог, будуть опубліковані в електронній збірці
матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення тез доповідей
• Мова тез доповіді - російська, українська, англійська.
• Обсяг - 1-2 повних сторінки.
• Текст повинен бути набраний в редакторі WORD (А 4), шрифт - Times
New Roman, розмір кегля - 14 pt., Міжрядковий інтервал - 1, абзац - 1,25.
Поля сторінок - по 2 см з усіх боків (з розширенням * .doc).
• 1-й рядок: назва доповіді прописними літерами (вирівнювання по
центру, розмір шрифту 14, напівжирний).

• 2-й рядок - порожній.
• 3-й рядок: ПІБ доповідача, країна, ВНЗ (розмір шрифту 14,
вирівнювання по правому краю).
• 4-й рядок: ПІБ керівника.
• 5-й рядок - порожній.
• Далі друкується текст доповіді.
• Доповідь надсилати з розширенням * .doc, презентацію - * .ppt. Файли
зберігати в версії Word 97-2003 та PowerPoint 97-2003.

Заявка на участь у конференції
Назва організації
Поштова адреса
Телефон
Дані про учасника:
Прізвище, ім’я
Місце навчання
Дані про наукового керівника:
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
Науковий ступінь, вчене звання
Номер секції
Назва доповіді

E-mail

Контактна інформація
Факультет міжнародної освіти 61023, Україна, м. Харків, вул. Весніна 5-А
НТУ "ХПІ
Кафедра природничих наук
ФМО НТУ "ХПІ"

конт. тел. (057)707-60-94

Електронна адреса

kpn_fmo@ukr.net

Секретар оргкомітету конференції
Романова Олена Анатоліївна

тел. 063-8249069
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