ЗАЯВКА
учасника підсумкової науково-практичної
конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний
технологічний університет

студентських наукових робіт з галузі
«Машинознавство»
Учасник (ПІБ повністю) _________________________
ВНЗ (повна назва, місто) _________________________

ЗАПРОШЕННЯ

Факультет, курс, спеціальність, за якою навчається
учасник ________________________________________
E-mail та контактний телефон учасника __________
_______________________________________________
Тема доповіді ___________________________________
Дата та час приїзду _____________________________
Дата та час від’їзду _____________________________
Прошу забронювати місця в готелі з _________ по

на підсумкову науково-практичну
конференцію ІІ-го туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з
машинознавства

__________ 2014 р., на ___ осіб.
У разі приїзду на конференцію наукового керівника або
супроводжуючої особи:
Науковий керівник (ПІБ повністю), науковий ступінь,
вчене звання, посада _____________________________
_______________________________________________
E-mail та контактний телефон _______________
_______________________________________________
Час приїзду та від’їзду____________________________
Прошу забронювати місця в готелі з _________ по
_________ 2014 р., на ___ осіб.

Україна
26-27 березня 2014 р.
м. Чернігів

Шановний учаснику!
Галузева
конкурсна
комісія
з
машинознавства
Чернігівського
національного технологічного університету
рада повідомити, що Ваша наукова робота за
результатами І етапу (рецензування) ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт претендує на нагородження.
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ етапі
Конкурсу (підсумковій науково-практичній
конференції), який відбудеться 26-27 березня
2014 року в І корпусі університету
(Чернігівський державний технологічний
університет, вул. Шевченка, 95).
Просимо підготувати доповідь про
основні результати дослідження тривалістю
до 10 хвилин з подальшим захистом в процесі
дискусії.
Робота
конференції
буде
організована у мультимедійній аудиторії.
Завершити науково-практичну конференцію
планується о 18.00.
Якщо претендент на нагородження не
брав участі у підсумковій науково-практичній
конференції (без зазначення поважних
причин), його робота не може бути
нагороджена.
Просимо до 17 березня 2014 року
підтвердити Вашу участь у підсумковій
науково-практичній конференції і надіслати
на e-mail v6@ya.ru презентаційні матеріали та

заявку на участь за наведеною формою. В
заявці бажано вказати, в якому номері (одно-,
дво- чи тримісному) плануєте поселитися.
Кожен учасник повинен мати при собі
паспорт, студентський квиток.
Проїзд до Чернігівського національного
технологічного університету від залізничного
та автобусного вокзалів тролейбусом №1,
автобусами
№16,
38
до
зупинки
«Технологічний університет». Від Києва до
Чернігова можна дістатися на електропоїзді
підвищеного комфорту або маршрутному
автобусі від станцій метро Чернігівська або
Лісова.
Реєстрація учасників 25 березня з 10.00
до 19.00 та 26 березня 8.30 до 10.00 в фойє
третього поверху І корпусу університету (біля
аудиторії 333).
Програма конференції
26 березня 2014 р.
08.30-10.00 – Реєстрація учасників
10.00-10.30 – Відкриття конференції
10.30-13.00 – Виступи доповідачів та
дискусії.
13.00-14.00 – Обідня перерва.
14.00-18.00 – Продовження виступів та
дискусій.
27 березня 2014 р.
10.00-13.00 – Виступи доповідачів та
дискусії.

13.00 - 14.00 – Обідня перерва.
14.00 – 16.00 – Виступи доповідачів та
дискусії.
16.00-18.00 – Підведення підсумків
конкурсу та нагородження переможців.
Бажаємо успіхів та чекаємо зустрічі з
Вами.
З повагою
Галузева конкурсна
комісія з машинознавства

Волик Віктор Сергійович
відп. секретар конкурсної комісії

(093)901-70-78
E-mail: v6@ya.ru

Пилипенко Олег Іванович
заст. голови конкурсної комісії

(04622)3-37-80
(050)176-46-87
E-mail: opilip@ukr.net

