Місце проведення
Україна, 14027, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 95,
I учбовий корпус ЧДТУ
Проїзд від ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА
АВТОВОКЗАЛУ:
тролейбусом №1, автобусом 38
до зупинки «Технологічний університет»

Прізвище, ім’я, по батькові
_______________________________________
Науковий ступінь, вчене звання (для студентів –
група)____________________________________

Телефон/факс
 (04622) 34244

Адреса для листування і відправки збірника (з
обов'язковою вказівкою поштового індексу)
_______________________________________

E-mail

Організація – основне місце роботи, навчання

chdtu_ntnd@mail.ru
Організаційний комітет:
Голова – проректор з наукової роботи ЧДТУ
д.т.н., професор Казимир В.В.
Заступник голови – к.т.н., доцент Буйний Р.О.
Приклад оформлення тез доповідей
УДК
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ
РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ
В.В.Назаров, студент гр.____ Чернігівського державного
технологічного університету
Науковий керівник: науковий ступінь, вчене звання
(вказати назву кафедри), ФІО
Проблема динаміка чисельності популяції займає
центральне місце в екологічних дослідженнях. Для більш
адекватного описання динаміки чисельності необхідно
враховувати неоднорідності властивостей особин, зокрема
вікову структуру. …
Література

Заявка на участь Всеукраїнській конференції
«Новітні технології у науковій діяльності і
навчальному процесі»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

_______________________________________
Телефони – мобільний, домашній, робочий,
_______________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
_______________________________________
Форма участі
_______________________________________
Секція (підсекція)
_______________________________________
Тема доповіді __________________________
_______________________________________
Чи необхідно забезпечити бронювання у готелі:
ТАК
НІ
(закреслити непотрібне)
Дата приїзду –
Дата від'їзду –

Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

Україна
Чернігів
16-17 квітня 2013 р.

Планується робота секцій:
 Механіко-математична секція
Підсекції: - механіки
- інформатики
 Машинобудівна секція
Підсекції: - металорізальних верстатів та систем
- технології машинобудування і
деревообробки
- технології та устаткування
зварювального виробництва
- машин та апаратів легкої
промисловості
 Технологічна секція
Підсекції: - харчових та хімічних технологій
- інформаційно-вимірювальних
технологій
 Секція інформаційних та комп’ютерних
систем
Підсекції: - електронних систем та радіоелектроніки
- комп’ютерних систем
- програмної інженерії
 Секція електроенергетики
 Економічна секція
Підсекції: - фінансів
- економічної теорії, економіки
підприємства і довкілля
- обліку і аудиту
 Секція менеджменту та державного
управління
Підсекції: - менеджменту
- державного управління
 Секція товарознавства та торговельного
підприємництва
 Секція гуманітарних наук
Підсекції: - філософії та релігієзнавства
- українознавства
- культурології
- іноземних мов
 Секція правознавства
Підсекції: -трудового права та права соціального
забезпечення

-цивільного та цивільно-процесуального права
- кримінального права та правосуддя
- конституційного та адміністративного права, історії та теорії
держави і права
 Секція соціальної роботи
Підсекції: - теорії і методики соціальної роботи,
соціальних
технологій
сталого
розвитку
- соціології, психології та педагогіки
 Секція
управління
персоналом
та
економіки праці
Офіційні мови конференції – українська,
російська, англійська.
За результатами конференції буде публікуватися
збірник тез доповідей.

Вимоги до оформлення тез доповідей
1. Обсяг – до 2 повних сторінок формату А4.
2. Поля повинні дорівнювати: верхнє, нижнє,
праве, ліве – 2 см, шрифт – Times New
Roman, 10 пт. Міжрядковий інтервал – 1,0;
Абзац – 1,0 см.
3. В лівому верхньому куті вказується УДК.
4. Назва доповіді (великими "напівжирними"
літерами) вказується в центрі.
5. У наступному рядку наводяться ініціали та
прізвище авторів, звання, ступінь (для
студентів – група) – звичайний шрифт.
6. Далі – назва закладу (курсивними літерами),
після вільного рядка починається текст
доповіді.
7. В кінці тексту – література.

До оргкомітету матеріали необхідно
надіслати до 18 березня 2013 р.:
1. Електронний варіант доповіді. Тема та
назва файлу повинні відповідати прізвищу
першого автора матеріалів.
2. Електронний варіант заявки.
3. Копію платіжного документа
(відсканувати).
Матеріали що поступили після вказаного
терміну, та ті, що не відповідають вимогам,
розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає
за собою право відбору надісланих
матеріалів.
Організаційний внесок
Можлива заочна участь у конференції. Всім
учасникам, що сплатили організаційний
внесок і не приїхали особисто на
конференцію, збірники буде надіслано на
вказані ними поштові адреси.
Для оплати організаційних витрат і витрат
на видання збірника тез доповідей для
сторонніх учасників необхідно внести
організаційний внесок у розмірі 100 грн. (з
ПДВ).
Витрати на харчування, проживання і
транспорт учасники конференції сплачують
самостійно.
Реквізити для оплати організаційного
внеску:
Чернігівський державний технологічний
університет
Код 05460798
р/р 31250273210037 в ГУДКСУ
у Чернігівській області
МФО 853592
Призначення платежу:
За участь у конференції. Прізвище ініціали
учасника з ПДВ.

