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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у студентській науково-практичній конфе-

ренції  

"Інженерія радіоелектронних систем і пристроїв", 

яка відбудеться 5-6 грудня 2017 року на кафедрі радіоелектроніки Національно-

го технічного університету "Харківський політехнічний інститут". 

Метою конференції є:  

 залучення студентів вишів різних рівнів акредитації до науково-

практичної роботи в технічних галузях; 

 ознайомлення з кращими зразками дослідницьких, конструкторських та 

інших студентських робіт зі вказаної  тематики; 

 обмін досвідом зі стимулювання студентів до дослідницької і конструк-

торської роботи в освітніх закладах. 

На конференцію приймаються доповіді студентів, виконані під керівницт-

вом викладачів вишів або одноосібно. Ілюстративні матеріали можна подавати в 

електронному вигляді (презентація в програмі MS PowerPoint) або у вигляді пла-

катів.  

Робочі мови конференції – українська і російська. 

Планується друкування збірника тез доповідей. 

Файл з тезами доповіді надсилається на електронну адресу секретаря кон-

ференції: studentconference@ukr.net. Назва файлу доповіді повинна відповідати 

прізвищу першого автора.  

Приймаються матеріали обсягом 1 або 2 повних сторінки тексту формату 

А4, включно з рисунками,  виконані в редакторі MS Word.  

Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог. 

Шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів. 

Поля: зліва, справа, зверху та знизу – 2,5 см. 

Міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ – 1,25 см. 

У першому рядку тексту тези – назва доповіді прописними літерами, вирі-

внювання по центру, шрифт напівжирний, розмір 14 пунктів. Після назви – абза-

цний інтервал 6 пунктів;  

У другому рядку по центру прізвище та ініціали студентів – авторів допо-

віді: шрифт напівжирний, розмір 14 пунктів. Після цього – абзацний інтервал 

6 пунктів. 

У третьому рядку по центру – прізвище та ініціали керівника роботи. Піс-

ля цього – абзацний інтервал 6 пунктів. 



У четвертому рядку по центру вказується повна назва організації курси-

вом, шрифт напівжирний, розмір 14 пунктів.  

Основний текст – через один порожній рядок.  

Через один порожній рядок після основного тексту додається список літе-

ратури (шрифт Times New Roman, кегль 14), який має бути оформлений відпові-

дно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і ДАК України. 

Наші телефони для контактів: 096-29-111-23;   099-35-111-69. 

Просимо зателефонувати нам і підтвердити свою участь у конферен-

ції. Повідомте по можливості орієнтовну кількість учасників від вашої ор-

ганізації і кількість запланованих доповідей 

 

Приклад оформлення тез доповідей  
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Світова промисловість випускає величезну номенклатуру мікрокон-

ролерів. За галузями застосування їх можна розділити на два класи: спеці-

алізовані та універсальні. В останні роки у системах керування та обробки 

даних значно частіше застосовуються мікроконтролери, які здатні вирішу-

вати широкий спектр задач. 

 

 
Рис.1 

 

1. Тонкошкур О. С. Мікроконтролерні пристрої / О. С. Тонкошкур, 

І. В. Гомілко, О. В. Коваленко. – Дніпро: Вид-во ДНУ, 2011. – 264 с. 


