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Шановний колега !
Пропонуємо Вам взяти участь у міжнародній
науково-технічній
конференції
“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”,
яка відбудеться в Національному технічному
університеті України “Київський політехнічний
інститут” з 17 по 18 травня 2016 року.
Метою конференції є обмін досвідом
фахівців з питань прецизійних технологій та
нових рішень у приладобудуванні, зустрічі з
керівниками
провідних
підприємств,
формування спільних проектів, пошук
партнерів
для
співпраці,
формування
інноваційних пропозицій.
№
секції
1
2
3
4

5
6

7

8

Назва секції
Комп’ютерно-інтегровані технології
та системи навігації і керування
Оптичні
та
оптико-електронні
прилади і системи
Комп’ютерно-інтегровані технології
виробництва приладів
Інформаційні технології, теорія і
проектування систем вимірювання
механічних величин, мікро- і
нанопристроїв
Аналітичне
та
екологічне
приладобудування
Інформаційно-вимірювальна техніка
та
технології
біомедичних
досліджень
Неруйнівний контроль, технічна та
медична діагностика, підготовка
фахівців галузі
Енергозбереження. Інформаційновимірювальні технології та системи

Основні дати
 Для участі в конференції необхідно до 17 березня
2016 року подати до оргкомітету конференції заявку
на участь за встановленою формою.
 Кінцевий термін подання тез доповідей - не
пізніше 22 березня 2016 року в електронному та в
друкованому вигляді.
 Сплата організаційних внесків - не пізніше
6 квітня 2016 року
 Проведення конференції - з 17 по 18 травня
2016 року.
 Видача податкових накладних і актів
виконаних робіт під час конференції гарантована
тільки
тим
учасникам,
які
сплатили
організаційний внесок і надали оргкомітету копію
свідоцтва платника ПДВ не пізніше 6 квітня
2016 року.
Порядок оформлення матеріалів
Тези (обсяг 1 сторінка) доповідей мають бути набрані в
текстовому редакторі MS Word (формат *.doc), шрифт
Times New Roman, iз такими параметрами: ф.А4; поля:
верхнє та нижнє 25 мм, ліве 18 мм та праве – 22 мм. У
верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс
УДК (шрифт розміром 12 пт,), нижче посередині вказати
назву статті великими літерами (шрифт розміром 14 пт,
інтервал – одинарний), далі через інтервал посередині
вказати прізвище(а), ініціали автора(ів), організацію,
місто, країну, E-mail кожного автора (розміром 12 пт,
курсив), нижче через інтервал 12 пт – текст (шрифт
розміром 14 пт, інтервал – одинарний), наприкінці
вказати ключові слова. Формули та позначення набирати
за допомогою редактора формул MathType, розмір
символів: звичайний - 14 пт, великий індекс – 7 пт, малий
індекс – 5 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12
пт, кириличні та грецькі літери – прямі. Пристатейна
бібліографія – шрифт 12 пт, оформлений за ГОСТ
7.1:2006.
Тези, оформлені з порушенням вимог, до
публікації не приймаються.
Робочі мови конференції - українська,
російська, англійська.

УВАГА ! 1.Заявки на участь та тези доповідей
направляти на E-mail секретаря відповідної секції.
2.
Окрім
того,
кожний
автор
повинен
зареєструватися на сайті конференції за адресою
http://conferencepb.kpi.ua/.
Друковану версію документів відправляти за адресою:
Оргкомітет конференції, секція № ___
Національний технічний університет України
“КПІ”, Приладобудівний ф-т
03056, м.Київ – 56, пр. Перемоги, 37, корп.1
Обов’язково вказуйте номер або назву секції.
Cплата організаційного внеску
Організаціям або особам, що бажають взяти
участь у роботі конференції, потрібно перерахувати
180 гривень приладобудівному факультету НТУУ
“КПІ” до 6 квітня 2016 року на розрахунковий
рахунок, який буде вказано в Другому
інформаційному повідомленні.
Приймаються не більше трьох тез від
одного автора (в тому числі в співавторстві).
Організаційний внесок сплачується наступним
чином:
1) подання тез доповіді до 22 березня 2016 року:
- за опублікування кожної з тез доповіді
сплачується внесок в розмірі 180 грн.;
2) подання тез доповіді після 22 березня, але не
пізніше 31 березня 2016 року:
- за опублікування тез доповіді сплачується
внесок в розмірі 240 грн.
Копію платіжного документу необхідно
надіслати електронною поштою секретарю секції.
Неоплачені роботи та ті, що надійшли після
31 березня 2016 року, не публікуються.
У вартість реєстраційного внеску входять участь в
роботі конференції, оренда обладнання, видання
збірника тез доповідей, інформаційні матеріали.
Запрошені для участі в роботі конференції
забезпечуються житлом. Вартість житла сплачується
на місці.
Про необхідність бронювання місць у готелі
просимо сповістити заздалегідь.

ЗАЯВКА
П.І.Б._________________________________
______________________________________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання __________________________
ORCID _______________________________
Посада________________________________
______________________________________
Організація____________________________
______________________________________
______________________________________
Адреса________________________________
______________________________________
______________________________________
Тел. __________________________________
Факс _________________________________
E-mail ________________________________
______________________________________
Назва
доповіді_______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Секція ________________________________
Необхідна кількість збірників ____________
Необхідна кількість місць в готелі ________
Дата прибуття _________________________
Дата вибуття __________________________
Підпис ____________

