Національний науково-практичний форум «Наука. Інновації. Якість»
Реєстрація УкрІНТЕІ. Посвідчення №207 від 10.06.2022
Шановні пані та панове,
Запрошуємо вас до участі у національному науково-практичному форумі, який організовано Українською
інженерно-педагогічною академією спільно з Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», Київський національний університет технологій та дизайну, Громадська
спілка «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти», ГО «Академія метрології України», ДП
«Інститут проблем управління НАН України», ТОВ «Орган сертифікації ПЕРСОНАЛ-ЕКСПЕРТ»
До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, фахівці з інноваційних розробок в різних
сферах сучасного суспільства. Учасники форуму будуть мати можливість представити результати своїх
досліджень та свого досвіду, а також взяти участь в дискусіях. Для аспірантів буде організовано Науковий Хаб,
на якому є можливість представити, обговорити, апробіювати результати власних досліджень. Основна мета
форуму обмін досвідом та науковим потенціалом у напрямку забезпечення якості наукових, технологічних та
освітніх процесів.
Дата проведення: 9-10 серпня 2022 року
Місце проведення: онлайн
Робочі мови форуму: українська, англійська.
Реєстрація: https://forms.gle/aMyAdhCN2tzAL85L9

Реєстраційний внесок: 2 чашки кави=

= 50

грн (за кожного учасника) реквізити для сплати нижче

100% всіх внесків будуть направлені на ЗСУ!
На сторінках в соцмережах буде звіт!

Матеріали форуму будуть розміщені в електронному збірнику репозиторію
бібліотеки УІПА.
За результатами роботи учасники отримують сертифікати учасників форуму, що
міститимуть рекомендації щодо зарахування не менше 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин) за
результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та
педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування.

Прийом матеріалів до 8 серпня 2022р. (Включно).
Вимоги до матеріалів:
Обсяг:

до 2 сторінок

Розмір:

А4

Орієнтація:

Книжкова

Поля:

2 см

Шрифт

Times New Roman, 14

Інтервал:

1,5

Абзац

1 см

Рисунки, таблиці та схеми
розміщуються безпосередньо
після тексту, де згадуються
вперше, або на наступній
сторінці.
Схеми повинні бути згруповані.
Формули набираються лише за
допомогою редактора формул в
Microsoft Word.
Нумерація
сторінок
та
автоматична
розстановка
переносів відсутні.

Послідовність розміщення інформації:
1. Назва. Шрифт – 14 пт, прописні. Абзац – без відступів, вирівнювання по центру.
2. Прізвища, ініціали авторів. Шрифт – 12 пт. Абзац без відступів, вирівнювання по центру.
3. Повна назва організацій доповідачів. Абзац без відступів, вирівнювання по центру.
4. Основний текст матеріалів. Шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
5. Список використаних джерел. Оформлюється у відповідності з одним із діючих стандартів оформлення.
Шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.

Публікація статей
Результати наукових досліджень у вигляді наукових статей можна подати до збірника наукових праць
«Машинобудування» , що є фаховим виданням категорії Б з технічних наук, та відповідає наступним
спеціальностям: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування,
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Вимоги до оформлення статей та порядок публікації: http://jmash.uipa.edu.ua/. (Оплата за
публікацію статей згідно вимог збірнику)
Адреса організаторів
УІПА: 61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16
Кафедра «Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій»
Сайт: https://kafotss.kharkov.ua/ukr/
Координатор конференції
Грінченко Ганна Сергіївна
тел.: +38 (066)5946687
Електронна пошта: hrinchenko@uipa.edu.ua
Картка для переказу реєстраційного внеску: 5168 7554 3243 4732 (Грінченко Ганна)

Долучимось до перемоги разом!

