
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
(КПІ ім. Ігоря Сікорського) запрошує Вас взяти 
участь у VІІІ-й Всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів, аспірантів 
та молодих вчених «Прикладна геометрія, 
дизайн, об’єкти інтелектуальної власності 
та інноваційна діяльність студентів та 
молодих вчених», присвяченої 100-річчю з дня 
народження д.т.н. Павлова А.В. 

Конференція відбудеться 25 – 26 квітня 
2019 року за адресою: 03056, м. Київ, 
проспект Перемоги, 37, корпус № 7, 
аудиторія № 805, кафедра нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки фізико-
математичного факультету КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 
 

Програма проведення конференції: 
25 квітня 2019 р. 
 Реєстрація учасників: 1000 – 1100. 
 Відкриття конференції, пленарне 

засідання: 1100 – 1300. 
 Робота конференції (виступи, доповіді): 

1400 – 1600. 
26 квітня 2019 р. 
 Заключні доповіді: 1000 – 1200 

 Підведення підсумків та закриття 
конференції: 1200 – 1400 

 Круглі столи: 1400 – 1500 

 
Телефони для довідок: 

(044) 204-94-46 – кафедра нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки 
(050) 387-17-04 - д.т.н., проф. Юрчук 
Володимир Петрович; 
(096) 437-17-63 -  к.т.н., доц. Колосова Олена  
Петрівна. 

ВАМ НЕОБХІДНО  
до 14 квітня 2019 року надіслати: 

 Підготовлені для безнабірного друку та 
оформлені згідно з Вимогами тези (статті) за 
матеріалами доповіді у вигляді файлу Microsoft 
Word з назвою файлу, який містить назву (тези) 
та прізвище першого автора (наприклад: 
тези_Петренко). 
 Вимоги до оформлення матеріалів:  
http://geometry.kpi.ua/files/vimogy2018.pdf  

 Заявку на участь у конференції з довідкою 
про авторів у вигляді окремого файлу Microsoft 
Word (назва файлу (прикл): заявка_Петренко). 

   Завантажити форму заявки для заповнення 
можна за посиланням : 
http://geometry.kpi.ua/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=204&Itemid=29 

 Організаційний внесок у розмірі 200 грн. на 
видання матеріалів конференції (перший 
екземпляр), організаційні заходи на адресу:  
 до запитання 03040, м. Київ, 
Коломийчук Наталії Миколаївні 

 Сканкопію квитанції про оплату 
організаційного внеску  з зазначенням 
прізвища, ім’я та по-батькові (у вигляді 
файлу в одному з форматів: JPG, BMP, 
PDF, TIF. Назва файлу: квитанція_Петренко. 

 
УВАГА! Усі дані 1 - тези (статті), 2 - довідку 
про авторів, 3 - сканкопію квитанції) слід 
надсилати електронним листом з 
вищезазначеними прикріпленими файлами на 
електронну поштову скриньку за адресою: 
conferencengkg@gmail.com із зазначенням у 
темі листа: Конференція-VІІІ ФМФ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

1. Ванін Володимир Володимирович, д.т.н., 
професор, декан фізико-математичного 
факультету (ФМФ) –  голова організаційного 
комітету конференції. 
2. Юрчук Володимир Петрович, д.т.н., 
професор кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ – 
заступник голови організаційного комітету 
конференції.  
3. Гнітецька Галина Омелянівна, к.п.н., в. о. 
завідувача кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ.  
4. Вірченко Генадій Анатолійович, д.т.н., 
професор кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ. 
5. Колосова Олена Петрівна, к.т.н., доцент 
кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ - відповідальний 
секретар організаційного комітету. 
6. Вознюк Тарас Анатолійович, ст. викл. 
кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ. 
7. Воробйов Олексій Миколайович, ст. викл. 
кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ.  
8. Коломийчук Наталія Миколаївна, ст. 
викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ.  
9. Лазарчук Маргарита Валентинівна, ст. 
викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ. 
10.  Лебедєва Ольга Олександрівна, ст. викл. 
кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ. 
 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Фізико-математичний факультет, кафедра нарисної 
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, 
Тел. (044)204- 94-46 (кафедра ) 
E-Mail: conferencengkg@gmail.com 
 
 

http://geometry.kpi.ua/files/vimogy2018.pdf
http://geometry.kpi.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=29
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Вимоги щодо оформлення тез (статей) 

1. До публікації приймаються тези 
доповідей (статті) проблемного, 
узагальнюючого, методичного характеру, що 
містять в собі оригінальні наукові, методичні, 
практичні дослідження, результати яких раніше 
ніде не друкувались. Автор несе особисту 
відповідальність за достовірність поданої 
інформації. 

2. Обсяг тез доповідей повинен бути від 
двох до п’яти сторінок друкованого тексту 
формату А4, включаючи рисунки та таблиці.  
Остання сторінка має бути заповнена не менше 
ніж на 80%. 

3. Файл з розширенням doc., Word 97-
2003. Файли мають мати назву за зразком: 
Стаття_Петренко,  Заявка_Петренко,  
Чек_Петренко. В заявці необхідно подати 
докладну інформацію про авторів: ПІБ 
повністю, науковий ступень, посаду, назва 
підрозділу та установу, в якій працює чи 
навчається автор, для студентів додати назву 
групи та рік навчання. 

4. Набір тексту тез виконується у 
редакторі Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий 
інтервал 1, вирівнювання тексту – « по 
ширине»; назва і  текст не повинні містити 
переносів. 

5. Параметри полів сторінки: зліва – 
30мм, справа, згори, знизу – 20мм. 

6. Рисунки і таблиці необхідно подавати у 
роботі безпосередньо після тексту, де вони 
згадані вперше, або на наступній сторінці. 
Розмір рисунків має бути у відповідності до 
насиченості малюнку деталями з урахуванням 
формату видання А5. Оформлення рисунків і 
таблиць має бути чорно-білим і має містити 
номер і назву. 

 

Вимоги до структури статті (див. зразок) 

• Індекс УДК (лівий верхній кут, без 
абзацу) вирівнювання – по лівому краю). 
Пропустити один рядок 

• НАЗВА: вирівнювання по центру 
сторінки, без абзацу, шрифт Times New Roman, 
розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні. 
Пропустити один рядок 

• Автор або автори  (зліва, без абзацу). 
Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь (к.т.н, 
д.т.н.) та вчене звання (без скорочень). Для 
докторантів і аспірантів вказати прізвище, науковий 
ступінь, посаду і місце роботи наукового 
консультанта або  наукового керівника (відповідно) у 
вигляді  «сноски» в кінці першої сторінки (див. 
зразок). Наступний рядок: місце роботи чи навчання 
автора (повністю без абревіатур), країна, місто 
(курсивом). Пропустити один рядок. 

•  Анотація,  тире (з абзацу, напівжирним 
курсивом,), містить наступні елементи: тіло 
анотації обсягом не менше 70 слів; відповідно до 
вимог міжнародних наукометричних баз необхідно 
відобразити предмет, мету роботи; метод чи 
методологію проведення роботи; результати роботи; 
сферу застосування результатів; висновки. 
Пропустити один рядок. 

• Ключові слова, тире (мовою статті, з 
абзацу, напівжирним курсивом, не менше п’яти 
слів або словосполучень, з відокремленням їх 
одне від одного комою). Пропустити  один 
рядок. 

• Текст  у структурованому вигляді із 
виділенням наступних елементів: «Постановка 
проблеми», «Аналіз останніх досліджень», 
«Формулювання цілей», «Основна частина»,  
та «Висновки» ( назви виділяються 
напівжирним шрифтом). Пропустити один 
рядок. 

• Бібліографічний список (назва розділу: 
без абзацу, вирівнювання по центру, 
напівжирний курсив (далі див. зразок). 

 
 
 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  
З ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 
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