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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

Прізвище, ім’я, по батькові: ______________________ 
Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання) _______________________________________ 
Організація – основне місце роботи, навчання:  
______________________________________________ 
Телефон (мобільний): ___________________________ 
Електронна адреса (обов’язково): _________________ 
Форма участі (очна, заочна): 
Секція, підсекція: 
_______________________________________________ 
Тема доповіді : _________________________________ 
______________________________________________ 
Чи необхідно забезпечити бронювання у 
готелі:_________________________________ 
Дата приїзду – 
Дата від'їзду – 
 

ПРОЇЗД ДО УНІВЕРСИТЕТУ 
Від залізничного вокзалу або автовокзалу 
тролейбусом №1, автобусом №14, 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». У Чернігові від 
кінцевої зупинки маршрутного таксі «Готель 
«Україна» до університету потрібно їхати 
маршрутними таксі № 14, 25, 135, 160 до зупинки 
«Технологічний університет» 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
Україна, 14035, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95, I учбовий корпус ЧНТУ 
 

Оркомітет конференції 
 

E-mail:  chntu_konf@ukr.net 
Тел. моб. 0935927812 
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Запрошуємо  до участі у роботі  

Всеукраїнської   науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених 

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» 

 
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА СЕКЦІЙ 

 
1. Секція механічної інженерії  
   Підсекції: 
  - автомобільного транспорту  
 - технологій машинобудування та   деревообробки 
 - зварювання та  споріднені процеси і технології 
2. Секція архітектури, містобудування та дизайну 
3.  Секція комп’ютерних та інформаційних 
технологій  
 Підсекції: 
 - комп’ютерної інженерії 
 - програмної інженерії 
 - кібербезпеки та математичного моделювання 
4.  Секція електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки 
5. Секція електронних та радіоелектронних систем 
 Підсекції: 
 - електроніки, автоматики, робототехніки та 
мехатроніки 
 - біомедичних радіоелектронних апаратів та систем 
 - інформаційно-вимірювальних технологій, 
метрології і  фізики 
6. Інженерно-будівельна секція 
 Підсекції: 
 - геодезії та землеустрою  
 - підсекція промислового та цивільного 
будівництва  
7.  Секція харчових та хімічних технологій  
8. Секція підприємництва і торгівлі 
9.  Секція природокористування та техногенно-
екологічної  безпеки  
 Підсекції: 
 - агрономії та лісового господарства 
 - промислової екології 

 

 
Офіційні мови конференції – українська, 

російська, англійська. 
Участь у конференції очна, заочна. 
Кількість тез від одного автора – не більше 2-х. 
Програма та тези доповідей будуть представлені 

на сайті університету у розділі «Наукова діяльність. 
Конференції» у електронному збірнику, який можна 
буде скачати в PDF-форматі  за адресою: 
http://www.stu.cn.ua/staticpages/conference/.  

 
До оргкомітету необхідно 

надіслати до  04 квітня 2019 р. 
на адресу chntu_konf@ukr.net: 

1. Електронний варіант доповіді. Назва файлу 
повинна відповідати прізвищу першого автора 
матеріалів (Назаров_тези_с1). 

2. Електронний варіант заявки Назва файлу 
(Назаров_заявка_с1). 

3. Копію платіжного документа відскановану. 
Назва файлу  (Назаров_оплата_с1). 
Матеріали, що надійшли після вказаного терміну, та 
ті, що не відповідають вимогам, розглядатися не 
будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору 
надісланих матеріалів. 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
 
Для оплати організаційних витрат необхідно внести 
організаційний внесок у розмірі 50 грн. (з ПДВ). 
 
Студенти та науковці  ЧНТУ оргвнесок не сплачують. 
 
Витрати на харчування, проживання і транспорт 
учасники сплачують самостійно. 
 
Друкований варіант збірника є платним (згідно 
розрахунку вартості поліграфічних послуг). Щоб 
замовити друкований збірник, необхідно зв’язатися з 
оргкомітетом та надіслати заявку на ел. адресу: 
chntu_konf@ukr.net: 
 
 

 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ВНЕСКУ 
Чернігівський національний технологічний 
університет 
Код ЄДРПОУ 05460798, р/р: 31254264106996, банк 
ДКСУ у м. Київ, МФО 820172. 
Призначення платежу: 
За участь у конференції «Новітні технології» Прізвище 
ініціали учасника (з ПДВ). 
 
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 літерами напівжирним 
шрифтом) вказується в центрі. 
5. Через один рядок наводяться прізвище та ініціали 
авторів напівжирним шрифтом, (для студентів 
вказується група, для наукового керівника: прізвище, 
ініціали, науковий ступінь, вчене звання. 
6. Далі – назва закладу (курсивними літерами), після 
вільного рядка починається текст доповіді. 
7. В кінці тексту через один рядок – Список 
використаних джерел (розмір шрифту - 8пт). 
 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
ДОПОВІДЕЙ 

 
Секція: 
УДК 621.923.42 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ЗАМКА 
ТА ПЕРА ТУРБІННОЇ ЛОПАТКИ ЗА ОДИН УСТАНОВ 

 
Лутченко  Д.М., студ. гр. ММВ-111  

Науковий керівник: Кальченко В.І., д.т.н., професор  
Чернігівський національний технологічний 

університет 
 

        Текст….. 
 

Список використаних джерел: 
         1.  …… 


