
Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Для публікації тез наукових доповідей в окремій збірці 
необхідно надати електронну версію документу згідно 
наступних вимог. 

Електронний варіант тез наукової доповіді (назва фай-
лу обов’язково містить П.І.Б. першого автора та має роз-
ширення *.doc або *.docx) має бути підготовлений в ре-
дакторі Місгоsoft Word для Windows в обсязі 1 повна 
сторінка формату А4. Сторінки не нумерувати. 

Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пт. Ін-
тервал – одинарний. Поля  – 2,0 см. 

На першій сторінці спочатку рядок – індекс УДК, з лі-
вого краю, напівжирними. Пропустити один рядок. 

Назва тез – прописними напівжирними літерами, по центру. 
Пропустити один рядок. 

Прізвище, ініціали автора та наукове звання - напівжи-
рними літерами, по центру. 

Назва організації - в круглих дужках, курсивом, по центру. 
Пропустити один рядок. 
Основний текст тез - по ширині, відступ першої строки 

абзацу 1,25 см. 
Графічні матеріали повинні бути розміщені по центру тез. 

Нумерація та підписи – по центру за зразком: 
Рисунок 1 - Схема роботи пристрою .... 
При наявності графічних матеріалів, вони обов’язково по-

даються додатково окремим файлом формату*.jpg. або *.png. 
Назви та нумерація таблиць - по центру за зразком: 
Таблиця 1 - Результати розрахунку .... 
Формули повинні бути набрані у Місгоsoft Equation 3,0, ви-

рівняні по центру, номера формул вирівняні по правому краю. 
В кінці тез заголовок «Список літератури» - друкувати 

напівжирними літерами, по лівому краю.  
Перелік посилань виконати у відповідності до вимог 

МОН України – вирівнювання по ширині. Бажано посилан-
ня робити на наукові праці випускової кафедри, на якій на-
вчається магістрант або працює учасник конференції. 

На другій сторінці файлу необхідно навести українсь-
кою та англійською мовами наступні дані з нового рядка:  
тему доповіді; П.І.Б. автора та наукове звання; назву органі-
зації; коротку анотацію одним реченням; ключові слова (3-
5 словосполучень за напрямком досліджень). 

Окремим файлом надіслати кольорову фотографію (роз-
дільна здатність не менше 800×600 dpi), яка найбільш пов-
но характеризує напрямок досліджень або суть наукової 
розробки (формат *.jpg або *.png). 

Вимоги оформлення щодо публікації у фахових виданнях: 
- журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транс-

портного комплексів http://conference.metalcontrol.com.ua/#JournalTS2015 
Матеріали для публікації в журналі подати до 20 листопада 2016р. 

Вихід друкованого примірника журналу 1 грудня 2016р. 

 

Тези доповідей, прийнятих до виголошення на 
конференції, будуть опубліковані в електронному 
вигляді окремою збіркою БЕЗКОШТОВНО після 
закінчення конференції. 

Доповіді , які будуть представлені на конферен-
ції можуть бути опубліковані у Віснику ХНТУСГ, 
включеного до переліку МОН України (орієнтов-
на дата виходу видань – березень, квітень 2017 р.), 
а також у журналі «Технічний сервіс агропромис-
лового, лісового та транспортного комплексів» 
(дата виходу видання – 1 грудня 2016 р.). 

Орієнтовна вартість публікування статті у Віс-
нику ХНТУСГ – 30 грн за сторінку, журналі «Те-
хнічний сервіс агропромислового, лісового та 
транспортного комплексів» - безкоштовно. Опла-
та за публікацію статей проводиться після прий-
няття редакціями матеріалів до друку.  

Транспортне сполучення 
Проїхати до навчально - наукового інституту 

технічного сервісу ХНТУСГ ім. П. Василенка 
(м. Харків, пр. Московський, 45) можна: 

від станції метрополітену “Радянська” та 
“Плоша Повстання” трамваєм № 5, 6 до зупи-
нки “Площа Героїв Небесної сотні”. 
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Шановні магістранти та молоді науковці! 
Повідомляємо Вам, що Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція, присвячена 25-річчю 
ННІ ТС ХНТУСГ ім. П.Василенка відбудеться з «1» по 
«2» грудня 2016 року в м. Харкові на базі ННІ технічного 
сервісу ХНТУСГ ім. П.Василенка. 

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі 
конференції студентів, магістрантів, молодих науков-
ців, фахівців, провідних спеціалістів, практиків та ке-
рівників підприємств. 

Наукові напрямки конференції 
1. Сучасні напрямки вдосконалення технічних 

систем і технологій у тваринництві. 
2. Технічний сервіс машин для рослинництва. 
3. Технологічні системи ремонтного виробництва. 
4. Деревооброблювальні технології та системотех-

ніка лісового комплексу. Транспортні технології. 

Робочі мови конференції – українська,  
російська та англійська. 

Для очної участі у онлайн-форматі роботи кон-
ференції необхідно надіслати файли презентації, 
текст доповіді та заявку на участь на e-mail: 
vlasv@ukr.net. 

 

Вимоги до презентації: 
1. Формат презентації: MS PowerPoint *.ppt. 
2. Перелік обов'язкових слайдів: 
2.1. Титульний слайд із зазначенням назви наукової 

розробки, ПІБ автора (1 слайд). 
2.2. Мета і завдання дослідження (1 слайд). 
2.3. Обґрунтування вибору методів досліджень (1 слайд). 
2.4. Наукова новизна та основні результати дослі-

джень, що її підтверджують (5-7 слайдів). 
2.5. Перспективи подальшого розвитку теми; короткі 

висновки по тим результатам роботи, які визначають її 
практичну значущість (1-2 слайда). 

2.6. Для студентів ННІ ТС - слайд, що відображає 
наукові публікації, патенти і результати впроваджен-
ня, апробації (доповіді на наукових конференціях, фо-
румах, семінарах) по даній роботі. 

3. Для демонстрації роботи програм, розроблених 
доповідачем, у презентації слід використовувати 
скріншоти. Презентація не повинна вимагати підк-
лючення до Internet і виконувати сторонні додатки 
(наприклад, анімаційні ролики, які вимагають устано-
вки кодеків та ін.). 

4. Всі слайди, за винятком титульного, повинні бути 
пронумеровані. 

5. Орієнтовний час доповіді 7-10 хв. 

Оргкомітет конференції 

Голова оргкомітету 

Нанка Олександр Володимирович, ректор ХНТУСГ 

ім.П.Василенка, академік УНАНЕТ 

Члени оргкомітету 
Науменко Олександр Артемович, заступник голови орг-

комітету, академік ІА України, директор ННІ ТС, завідувач 

кафедри ТСТТ, професор 

Скобло Тамара Семенівна, академік ІА України, лауреат 

Державної премії України, 

доктор техн. наук, професор 

Войтов Віктор Анатолійович, доктор техн. наук, професор, 

завідувач кафедри 

Власовець Віталій Михайлович, професор каф. ТСРВ, 

заст. директора ННІ ТС, доктор техн. наук 

Козаченко Олексій Васильович, доктор техн. наук, профе-

сор, академік ІА України 

Міклуш Володимир Петрович, (м. Мінськ), канд. техн. наук, 

професор БДАТУ 

Ежи Грудзинський, Люблінський аграрний університет, 

професор 

Бойко Іван Григорович, канд. техн. наук, професор  

Марьян Григорій, доктор техн. наук, професор, проректор 

Державного аграрного університету Молдови 

Градиський Юрій Олександрович, канд. техн. наук, до-

цент кафедри СТЛК 

Грінченко Олександр Степанович, доктор техн. наук, 

професор кафедри МНТС ім.В.Я. Аніловича 

 

 

 

QR код сайту 

для мобільних пристроїв 

 
 

 

 

 

Адреса оргкомітету 

Україна, 61050, м. Харків-50, проспект Мос-

ковський 45, ХНТУСГ ім. П.Василенка.  

Навчально - науковий інститут технічного 

сервісу (ННІ ТС).  

Сайт конференції: 

www.master2014.metalcontrol.com.ua 
Моб.тел.: (067)9367924  Тел.: (057) 732-79-22. 

Тел/факс: (057) 700-39-14. 

Електронна пошта для листування:  

Е-mail: vlasv@ukr.net 

Для участі в роботі конференції необхідно до 

«30»листопада 2016 року 

1. Зареєструватись на сайті конференції для 

отримання безкоштовної збірки тез доповідей 

(буде сформована після закінчення конференції). 

2. Надіслати текст тези наукової доповіді та фо-

тографію в електронному вигляді, файл презентації 

згідно вимог (для заочної участі достатньо тез до-

повіді) на Е-mail: vlasv@ukr.net; 

3. Оформити заявку на участь. 

Заявка на участь у конференції 

П.І.Б. ___________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання________ 

Посада_____________________________ 

Факультет, група ____________________ 

Організація_________________________ 

Поштова адреса______________________ 

Тел./факс./Е-mаіl_____________________ 

Назва напрямку  ____________________ 

Назва доповіді_______________________ 

Порядок роботи конференції 

1 грудня – пленарне засідання, початок о 1300, 
пр. Московський, 45, лабораторний корпус; 
1400 - початок роботи on-line конференції. 

2 листопада – 1300 - продовження роботи  
on-line конференції в лабораторному корпусі, 
пр. Московський, 45. 
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