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ЗАПРОШУЄ 

викладачів, аспірантів, докторантів та студентів закладів вищої 

освіти взяти участь у роботі науково-технічної конференції «Інноваційні 

технології - 2019», яка відбудеться 20-21 листопада 2019 р.  

УМОВИ УЧАСТІ: 

❖ участь в конференції  безкоштовна 

❖ форма участі: очна/заочна 

❖ збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті 

ІНТЛ 

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Інформаційні технології 
 Інформаційна безпека 
 Аеронавігаційні системи  
 Автоматизація та управління 
 Діагностика та неруйнівний контроль 
 Теоретична та прикладна фізика 
 Механіка та машинознавство 
 Енергетика та двигунобудування 
 Хімічні технології 
 Екологія 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

українська, англійська. 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ 

Центр організації освітньо-наукової діяльності студентів і 

молодих учених Інституту новітніх технологій та лідерства 

НАУ 

 

просп. Космонавта Комарова, 1, каб. 1.330, м. Київ

Електронна сторінка: www.cnt.nau.edu.ua
Електронна пошта: osvn_PhD@ukr.net

Контактні номери: +38 044 406 73 41, +38 044 406 70 52



ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 

8 листопада 2019 р. (включно) на електронну скриньку 

osvn_PhD@ukr.net такі матеріали: 

а) тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у 

другий частині слово «тези» (наприклад, Іванченко_П_П_тези);  

б) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана 

українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, 

Іванченко_П_П_заявка). 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:  

• Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft 

Word for Windows; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий 

інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. 

• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: УДК 

(вирівнювання по лівому краю); прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – 

напівжирний, вирівнювання по центру); науковий ступінь, вчене звання (у 

разі наявності), посада, місце роботи (навчання) (шрифт – курсив, 

вирівнювання по центру); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний, 

вирівнювання по центру); текст; література. 

• Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути 

доречною. Таблиці та ілюстрації нумеруються. Назва таблиці друкується 

над нею посередині жирним шрифтом, назва ілюстрації вказується під 

кожною ілюстрацією. Рисунки, виконані у MS Word повинні бути єдиним 

графічним об’єктом. Рисунки, виконані у форматах TIFF, JPG, BMP, Excel, 

подаються окремим файлом. Формули виконуються за допомогою 

вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку. 

• Використана література (в алфавітному порядку) оформлюється в 

кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». Бібліографічний 

опис здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила складання». У тексті виноски позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за 

списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: 

[1, с. 45]. 

 

Зразок оформлення тез доповідей: 

 
УДК 621.452.3 (043.2) 

П. П. Іванченко  

студент Аерокосмічного Факультету, 

Нaцioнaльний aвіаційний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

ЛОПАТОК КОМПРЕСОРА 

 

Текст, текст, текст 

 

Список використаних джерел: 

1. Білокур І. П. Основи дефектоскопії: підручник. Київ: Азимут-Україна, 

2004. 496 с. 

2. … 

 

 

 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції: 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю) 

2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі його наявності), посада, 

місце роботи (навчання) учасника 

3. Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (у разі його 

наявності) 

4. Напрям конференції 

5. Контактний телефон учасника 

6. E-mail 

7. Форма участі (доповідь з публікацію тез /  вільний слухач / 

публікація тез) 

 

 

У разі недотримання вимог чи порушення термінів подання 

матеріалів оргкомітет залишає за собою право відмови участі в 

конференції 


