КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
До 26 квітня 2014 р. – прийом реєстраційних карток
та матеріалів для участі в конференції;
19 травня – заїзд та реєстрація учасників;
20 травня – реєстрація учасників, пленарне засідання
з 1030; обідня перерва, робота у секціях з 1400,
екскурсії визначними містами м. Чернігова,
дружня вечеря;
21 травня – робота у секціях з 1000; екскурсія на
промислові підприємства м. Чернігова, закриття
конференції о 1600.
КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
1. Технології машинобудування та деревообробки
Федориненко Дмитро Юрійович
тел. (04622) 3-72-89
2. Обладнання легкої та харчової промисловості
Бакалов Валерій Григорович
тел. (04622) 3-40-79
3. Зварювання та споріднені процеси і технології
Прибитько Ірина Олександрівна
тел. (04622) 3-76-17
4. Інформаційні системи і технології
Трейтяк В’ячеслав Віталійович
тел. (044) 408-44-45
5. Економічні, правові та філософські аспекти якості
Дубина Максим Вікторович
тел. (099) 37-63-287
Координатор конференції
Борисов Олександр Олександрович
Телефон:(050) 297 83 97
E-mail:tmd@online.ua
Адреса оргкомітету:
Чернігівський національний технологічний університет,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 2, кімн. 216,
тел. (04622) 3-72-89
Реквізити для оплати: ПАТ КБ «Приватбанк», МФО
305299, ОКПО 14360570, р/р 2924 4825 5091 00,
поповнення карткового рахунку № 5168 7553 6972 4964.
Одержувач: Борисов О.О.

Додаток
Реєстраційна картка учасника
Прізвище _______________________________
Ім’я ____________________________________
По-батькові _____________________________
Домашня адреса _________________________
________________________________________
________________________________________
Науковий ступінь_________________________
Вчене звання_____________________________
Місце роботи, посада______________________
________________________________________
Напрям наукової
діяльності_______________________________
________________________________________
Службова адреса _________________________
________________________________________
Телефони: службовий, домашній, мобільний
________________________________________
________________________________________
Електронна адреса (E-mail) ________________
Назва доповіді ___________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Обрана секція № ________________________
Тип доповіді (пленарна, секційна)
________________________________________
Мова ___________________________________
Реєстраційний внесок – 200 грн.
Можлива сплата реєстраційного внеску по прибутті на
конференцію

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
OERLIKON BARMAG GmbH
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТОВ «БАХ-ІНЖИНІРИНГ»

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН»
ПАТ «CАН ІНБЕВ УКРАЇНА»
ТОВ «ПРОМСЕРВІС»
ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

« КОМПЛЕКСНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ »
19 - 21 травня 2014 р.
м. Чернігів

Шановні колеги!

Вимоги до матеріалів, які подаються
для публікації

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА
СИСТЕМ»

1.Тези доповіді обсягом до 3-х повністю заповнених сторінок
оформлюють відповідно до вимог, наведених нижче, та
надсилають за адресою tmd@online.ua в електронному вигляді
однією із мов (українською, російською, німецькою або
англійською).
2. Для публікації необхідно надіслати наступні матеріали:
– квитанцію про оплату (відправити разом з електронним
варіантом в сканованому вигляді);
– відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, рік
народження, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце
роботи, (кафедра, факультет, інститут – без скорочень), напрям
наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий
номер телефону;
– анотації українською, російською, англійською мовами.
3. Структура і форматування тез в текстовому редакторі Word
for Windows 98/2000/ХР шрифтом Times New Roman (кегель 12) у
режимі автоматичної розстановки переносів (переноси у назві не

присвяченої 50-річчю заснування кафедри
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На конференції будуть працювати секції:
Технології машинобудування та
деревообробки
Обладнання легкої та харчової
промисловості
Зварювання та споріднені процеси і
технології
Інформаційні системи і технології
Економічні, правові та філософські
аспекти якості

Бажаючих взяти участь у роботі конференції,
просимо заповнити реєстраційну картку (додаток) та
надіслати її до 26 квітня 2014 року разом з тезами
доповідей на електронну адресу: tmd@online.ua.
Учасники конференції мають право опублікувати
статтю в фаховому видання Вісник ЧНТУ (в вартість
конференції не входить і сплачується окремо).
Інформація стосовно вимог, вартості публікації та
порядку подання статті розташовано на сайті ЧНТУ:

http://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/

допускаються). Розміри полів сторінок: зліва, знизу, зверху,
справа – 25 мм. Форматування окремих елементів у структурі: 1)
індекс УДК (вирівнювання по лівому полю без абзацу, кегель 12);
2) ініціали, прізвища авторів (розміщення по правому полю,
кегель 12, малі літери, напівжирний), науковий ступінь
(звичайний); 3) назва (вирівнювання по центру без абзацу,
відступ зверху 6 пт, кегель 12, великі літери, напівжирний); 4)
місця роботи авторів, електронні адреси (вирівнювання по центру
без абзацу, відступ зверху 6 пт, кегель 10); 5) анотація мовою
основного змісту тез (вирівнювання по ширині без абзацу,
відступ зверху і знизу 6 пт, відступ зліва і справа 0,5 см, кегель
10, курсив); 6) текст тез з заголовками (вирівнювання по ширині,
абзац 0,5 см, кегель 12); 7) список літератури (вирівнювання по
ширині без абзацу, кегель 12).
Назва тез повинна бути максимально стислою (до 8 слів, 2
рядка). Ключовим словом у назві тез має бути іменник у
називному відмінку.
Відступи заголовків розділів тез (напівжирний шрифт, кегель
12) від тексту зверху – 6 пт, знизу – 3 пт.
Список літературних джерел. У списку літературних джерел
(до 10 найменувань), який подається у порядку посилання у
тексті.

Проїзд до університету
Від залізничного вокзалу або автовокзалу
тролейбусом №1, автобусами №17, 38, маршрутним
таксі №16 до зупинки «Технологічний університет».
Для учасників конференції, що будуть їхати з м. Київ,
маршрутні таксі до Чернігова відправляються від
станції метро «Лісова», «Вокзальна».
В Чернігові від кінцевої зупинки маршрутного
таксі «Готель «Україна» до університету потрібно їхати
маршрутним таксі або автобусом №31 до зупинки
«Технологічний університет».

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови:
Кальченко Володимир
Віталійович,
доктор технічних наук, професор, проректор з
науково-педагогічної
роботи
Чернігівського
національного технологічного університету.
Доктор Шефер Клаус, віце-президент
компанії Oerlikon Barmag ,GmbH, Німеччина,
Філоненко Сергій Федорович, доктор
технічних наук, професор, директор інституту
інформаційно – діагностичних систем НАУ.
Програмний комітет:
Ступа Володимир Іванович,
доктор технічних наук, професор,
Чередніченко Петро Іванович,
доктор технічних наук, професор,
Харченко Геннадій Костянтинович,
доктор технічних наук, професор,
Павленко Петро Миколайович,
доктор технічних наук, професор,
Ільчук Валерій Петрович,
доктор економічних наук, професор.

