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Кафедра комп’ютерного моделювання
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані в
електронному вигляді на веб-сайті кафедри
комп’ютерного моделювання та інтегрованих
технологій обробки тиском web.kpi.kharkov.ua/kmit.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення
матеріалів у разі невідповідності вимогам або
тематиці конференції, а також при відсутності
підтвердження оплати організаційного внеску.

Просимо учасників, які планують доповідь
онлайн завчасно повідомити про це оргкомітет.
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у XІІ Міжнародній
науково-технічній конференції, яка відбудеться у місті
Харків 28-29 жовтня 2021 року.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція є зібранням науковців, викладачів,
аспірантів, студентів та представників промисловості,
яка проводиться кафедрою комп’ютерного моделювання
та інтегрованих технологій обробки тиском
Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» з метою доведення результатів
наукових досліджень до широкого загалу; обміну
науково-практичним досвідом видатних науковців
міжнародного рівня; активізації науково-дослідної
роботи; пошуку обдарованої молоді та створення умов
для її творчого зростання.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

22 жовтня 2021 р. – кінцевий термін прийняття заявок
та тез доповідей;

22 жовтня 2021 р. – 24 жовтня 2021 р. – повідомлення
про прийняття/відхилення доповідей.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасний стан та перспективи розвитку інновацій,
моделювання, технології в машинобудуванні.

2. Сучасний стан та перспективи розвитку інновацій,
моделювання, технології в металургії.

3. Оцінка відповідності, сертифікація, метрологічне
забезпечення виробництва в машинобудуванні та
металургії.

Офіційними мовами конференціями є українська
та англійська.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Подача матеріалів тез доповідей та заявок на участь
у конференції здійснюється через електронну адресу
конференції:

omd.conf@ukr.net
Кандидати для участі у конференції повинні

надіслати заповнену заявку Прізвище_заявка.doc
(шаблон додається) та прикріпити матеріали тез доповіді
(1, або 2 повні сторінки) у вигляді файлу з назвою за
прізвищем першого автора Прізвище_тези.doc (шаблон
додається). При поданні заявки необхідно вказувати ПІБ
всіх співавторів.

Матеріали студенти можуть подавати тільки у
співавторстві з науковим керівником.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Тези доповідей (приклад оформлення на сторінці
web.kpi.kharkov.ua/kmit/uk/konferentsiya/) повинні
бути виконані з використанням редактора Microsoft
Word українською, російською або англійською мовою
шрифтом Times New Roman 14 пт з одинарним
міжрядковим інтервалом. Розмір листа – А4, орієнтація –
книжкова, всі границі по 2 см. Кожен абзац починається
з відступом в 1 см. Текст вирівнюється по ширині.
Перенесення не допускаються.

Тези доповідей повинні мати обсяг 1 або 2 повні
сторінки. Кожна сторінка повинна бути повністю
заповнена (дозволяється заповнення останньої сторінки
тез, тобто 4 порожніх рядки). Не дозволяється змінювати
міжрядковий і міжзнаковий інтервали шрифту.

У першому рядку необхідно вказати УДК роботи
вирівняний по лівій границі, який можна знайти на сайті
http://teacode.com/online/udc/.

Назва тез пишеться через один порожній рядок
великими літерами після УДК. Шрифт – звичайний,
напівжирний; вирівнювання по центру. Прізвища та
ініціали авторів пишуться ВЕЛИКИМИ літерами (шрифт
курсив напівжирний) через один порожній рядок після
назви. Вирівнювання по лівій границі з абзацу. Через
один порожній рядок вказується посада, науковий
ступінь (шрифт звичайний), місце роботи, місто і країна.

Основний текст розташовується через один
порожній рядок після назви. Тези необхідно
структурувати. Обов'язково має бути вступ, в якому
необхідно обґрунтувати актуальність проблеми. З нового
абзацу формулюється мета роботи і постановка завдань.

Далі по тексту необхідно подати опис отриманих
результатів і висновки. Відокремлювати вступ,

постановку задачі та інші частини тез не потрібно. У
тексті тез Ви можете додавати формули, таблиці і
рисунки. Посилання в тексті на рисунки, таблиці,
рівняння, формули, літературу повинні мати наступний
вигляд: рис. 1; в табл. 2; в рівнянні (4); формули (5-7); в
[14, 16]; [11, c.5].

Формули створюються у вигляді об'єктів у
вбудованому редакторі формул Equation, центруються.
Нумерація, якщо вона необхідна, ставиться праворуч в
дужках і вирівнюється за правою границею. Невеликі
формули можна розташовувати прямо в тексті без
використання редактора формул (шрифт курсив, крім
цифр). Наприклад: R = β · a2 + b1/c. Після формул
необхідно ставити розділові знаки, якщо цього вимагає
орфографія. Формули між собою розділяються крапкою
з комою. Після формул необхідно привести пояснення
використовуваних у формулі величин.

Рисунок відокремлюється від тексту зверху і знизу
порожнім рядком. Рекомендується використовувати
чорно-білу палітру, якість зображення рисунків колірної
гами не гарантовано. Рисунки нумеруються в
підрисункових написах (шрифт 14 пт або 12 пт): Рис. 1 –
Назва. Підпис до рисунку – центрується. Для растрових
рисунків шириною на всю сторінку рекомендований
число пікселів по горизонталі від 500 до 2000 (300 dpi).
Якщо загальний рисунок складається з декількох, то
після назви рисунка йде перерахування через крапку з
комою. Наприклад: Рис. 1 – Назва рисунка: a (шрифт
курсив) – рисунок; б (шрифт курсив) – рисунок. Підписи
осей координат повинні бути виконані шрифтом 14 пт
або 12 пт з обов'язковим зазначенням одиниць виміру.

Таблиця відокремлюється від тексту зверху і знизу
порожнім рядком. Таблиці нумеруються. Заголовок
центрується за лівою межею з абзацу і повинна бути
оформлена у вигляді: Таблиця 1 – Назва.

Список літератури подається через один порожній
рядок після основного тексту із заголовком, шрифт 12 пт.

ВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок стягується з кожної тези
доповіді незалежно від кількості авторів.

Форма участі Матеріали конференції Сума внеску

Тези Електронний збірник тез 100
грн./стор.

Онлайн-доповідь учасників буде відзначена
сертифікатом.
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