
 
 

Адреса оргкомітету конференції: 
Кафедра фізики, НТУ «ХПІ»,  
 вул. Кирпичова 2, м. Харків 61002, 
Україна 
Тел.+38(057) 7076347 
Е-mail: innov2019@gmail.com 
 
Довідки щодо: 

1. оформлення тез, їх отримання та 
оплати орг. внеску 

Кривоніс Світлана Станіславівна 
тел.: +38(057) 70-76-347 (роб.);  
+38(097)457-42-88 (моб.) 

2. проживання 
Мельник Тамара Василівна 

тел.: +38(057) 70-76-832 (роб.); 
+38 (095)596-62-10 (моб.) 
 

Електронна адреса для надсилання тез 
доповідей, квитанцій про оплату організа-
ційного внеску  та для інформаційної підт-
римки:: innov2019@gmail.com 

 
ЛОКАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

КОМІТЕТ  
Семенов О.В. – (голова), Любчик Л.М., Була-

він В.І., Лаврова І.О., Пономарьов О.С., Синель-
ник І.В., Дульфан Г.Я., Андреєва О.М.,  Галущак 
І.В.,  Мінакова К.О., Кривоніс С.С. (вчений сек-
ретар) Мельник Т.В. (вчений секретар) 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
ДОПОВІДЕЙ 

Шаблон оформлення тез доповідей 
та on-line реєстраційна картка розмі-
щені на сайті конференції: 
http://web.kpi.kharkov.ua/ites/ 

 
НАЗВА ДОПОВIДI 

Автор А.Б., Автор В.Г. 
Повна назва установи, місто, країна 

чистий рядок 
Текст (з абзацу) 

 
Приймаються файли ТІЛЬКИ у фор-

маті «Документ WORD» з розширенням 
«doc» або «docx».  

На першому рядку вказати назву допові-
ді. Друкується великими літерами по центру. 
На наступному рядку – прізвище та ініціали 
авторів. Далі – установа, місто, країна (мале-
нькими літерами). Далі, через рядок, пода-
ються матеріали тез. 

Тези єдиним файлом об'ємом 1-2 сторін-
ки форматом А5, орієнтація − книжкова, всі 
поля 2,5 см, міжрядковий інтервал - 1, 
шрифт Times New Roman 12 кегль. Поси-
лання надати по тексту в квадратних дужках. 
Перелік посилань має назву «Список літера-
тури». Список літератури надати 10 кеглем.  
 

Файл тез доповідей надіслати до 
01.03.2019 на електронну почту 
орг.комітету: innov2019@gmail.com 

Реєстраційна картка заповнюється 
на сайті конференції: 
http://web.kpi.kharkov.ua/ites/ 

 

Під патронатом: 
 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міжнародна 
науково-практична конференція 

 
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ       
ОСНОВ ІНЖЕНЕРНИХ  

НАУК» 
 
 

Перше інформаційне повідомлення  
 
 

веб-сайт конференції: 
http://web.kpi.kharkov.ua/ites/ 

 
 
 

17-18 квітня 2019 
 

НТУ «ХПІ» 
Харків, Україна 



Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

Центр розвитку громад  
Фізико-технічний інститут 

Фізики низьких температур НАН України 
Національний науковий центр  

«Харківський фізико-технічний інститут»  
НАН України 

Мішкольцький університет (Угорщина) 
Магдебурзький університет (Німеччина) 
Петрошанський університет (Румунія) 

Познанська політехніка (Польща) 
Софійський університет (Болгарія) 

 
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

Голова конференції  – проф. Сокол Є.І., рек-
тор НТУ «ХПІ», Харків, Україна;  
члени огранізаційного комітету: 
проф. Марченко А.П., НТУ «ХПІ», Харків, 
Україна; проф. Афанасьєв А.А. Вашингтонсь-
кий університет, Вашингтон, США; проф. Гнат-
ченко С.Л., ФТІНТ НАНУ, Харків, Україна; 
проф. Зайцев Ю.І., НТУ «ХПІ», Харків, Украї-
на; проф. Китик І Ченстоховська політехніка, 
Ченстохова, Польща; проф. Клепиков В.Ф., 
ІЕРТ, Харків, Україна; Коваленко А.А. корпо-
рація «Бісквіт», Харків, Україна; Коновалов 
А.В. центру розвитку громад, Харків, Україна; 
проф. Ларін О.О НТУ «ХПІ», Харків, Україна; 
проф. Мигущенко Р.П., НТУ «ХПІ», Харків, 
Україна; проф. Неклюдов І.М., ННЦ «ХФТІ», 
Харків, Україна; Панфилов Ю.І. НТУ «ХПІ», 
Харків, Україна;  проф. Рищенко І.М., НТУ 
«ХПІ» Харків, Україна; проф. Романовсь-
кий О.Г., НТУ «ХПІ» Харків, Україна, 
проф. Товажнянський Л.Л., НТУ «ХПІ», Хар-
ків, Україна,  проф. Хрипунов Г.С., НТУ «ХПІ» 
Харків, Україна; Цмоць О., Інститут міжнарод-
ної академічної та наукової співпраці, Львів, 
Україна. 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас прийняти участь в ро-

боті міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Інноваційні технології вдоскона-
лення фундаментальних основ інженерних 

наук», яка відбудеться  
17-18 квітня 2019 року на базі 

Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

 

На конференції будуть представлені пле-
нарні (до 30 хв.) та секційні доповіді (до 20 
хв.) з пріоритетних напрямків та найбільш 
актуальних проблем інноваційних техноло-
гій вдосконалення фундаментальних основ 
інженерних наук. 

 

Робота конференції планується за секціями: 
1. Фундаментальні основи сучасних інно-

ваційних технологій.  
2. Формування природничо-наукового 

мислення - передумова креативної діяльнос-
ті інженера. 

3. Психолого-педагогічні та філософські 
аспекти фундаментальної складової сучасної 
освіти. 

4. Сучасні інформаційні технології у ін-
женерній освіті. 

5. Проблеми управління якістю освіти  
 

Мови конференції: українська, англійська 

Тези доповідей, прийняті до програми 
конференції, будуть опубліковані у збірнику 
тез. Кожен учасник конференції отримає 
сертифікат. 

Тези, подані поза тематикою, оформлені 
з порушенням правил і без сплати оргвнеску 
друкуватися не будуть. 

 

КЛЮЧОВІ ДАТИ: 
24.12.2018 –  розсилка першого інформацій-

ного повідомлення; 
01.03.2019 – останній термін реєстрації уча-

сників (on-line реєстраційна фо-
рма  );  

01.03.2019 – останній термін надання тез 
доповідей (шаблон оформлення 
http://web.kpi.kharkov.ua/ites/;  

05.03.2019 – отримання підтвердження про 
включення доповіді до роботи 
конференції; 

07.03.2019 – останній термін оплати оргвне-
ску (квитанцію надіслати на     
е-mail: innov2019@gmail.com); 

01.04.2019 – розсилка запрошень та другого 
інформаційного повідомлення, 
розміщення на сайті конференції 
програми конференції 

16-17.04.2019 – реєстрація учасників; 
17.04.2019 – урочисте відкриття конференції 

та пленарне засідання; 
18.04.19 – робота секцій конференції. 
 

Організаційний внесок складає 300 грн. 
Реквізити для сплати: ДКСУ в Харківсь-

кій обл. МФО 820172 код ЄДРПОУ 
02071180 р\р 31258305204225. одержувач: 
НТУ «ХПІ», назва конференції.  

 
У випадку заочної участі у конференції 

(публікаційний внесок) – 150 грн. 
 
 
Витрати, пов'язані з проїздом, прожи-

ванням та харчуванням, несуть самі учас-
ники або установа, яка їх відряджає. 

mailto:innov2019@gmail.com

