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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Запрошуємо до участі у ІІ форумі «Автоматизація, електроніка та
робототехніка. Стратегії розвитку та інноваційні технології. До 90-річчя ХНУРЕ».
28-30 жовтня 2020 року в Харкові на Арт-завод Механіка (вул. Плеханівська,
126, ст. метро «Завод ім. Малишева») відбудеться спеціалізована виставка «Kharkiv
Prom Days. Виробництво та ефективність» (https://www.adt.com.ua/kharkiv-promdays). В рамках виставки за підтримки Харківського національного університету
радіоелектроніки (ХНУРЕ) 28 жовтня 2020 року відбудеться ІІ форум
«Автоматизація, електроніка та робототехніка. Стратегії розвитку та
інноваційні технології» до 90-річчя ХНУРЕ. Запрошуємо до участі співробітників
і партнерів ХНУРЕ.
В рамках форуму будуть обговорюватися наступні питання:
- інноваційні технології виробництва засобів радіоелектроніки;
- сучасні засоби автоматизації виробництва, робототехнічні та мехатронні
пристрої;
- особливості проектування пристроїв на мікроконтролерах і програмованих
логічних інтегральних схемах;
- обмін досвідом створення бази для виробництва засобів радіоелектроніки;
- перспективи впровадження ІІоТ на підприємствах;
- сучасні технології навчання і підготовки фахівців для роботи в галузі
автоматизації, електроніки і робототехніки.
До початку роботи форуму планується видання збірника тез. Тези доповіді,
оформлені відповідно до вимог Додатку, необхідно надати до 23.10.2020 р. в
електронному вигляді. З питань публікації звертатися e-mail: iryna.svyd@nure.ua,
телефон +380-57-755-02-20 доц. Свид І.В.

Додаток
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
 Робочі мови форуму – українська, англійська, російська.
 Обсяг –2-4 повних сторінки формату А4, набраного у текстовому редакторі Microsoft Word.
 Поля – 2,5 см; абзацний відступ 1 см.
 Гарнітура: Times New Roman, шрифт 14, міжрядковий інтервал – одинарний.
 Анотація англійською мовою (8 - 10 рядків).
 Список літературних джерел (до 10 джерел).
 Формули, символи, змінні, що використовуються в тексті, повинні бути набрані як об’єкти Microsoft
Equation.
 Рисунки та таблиці повинні бути чіткими, компактними. Редактори: Сorel draw, Table Editor, Microsoft Excel.
 Тексти тез доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.
 Тези доповідей, які оформлені не за вимогами – не приймаються.
 Про прийняття Оргкомітетом тез доповідей буде повідомлено до 26.10.2020 р.
Порядок розміщення матеріалу:
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими напівжирними літерами, по центру рядка).
Наступний рядок – посада, вчений ступінь, прізвище, ініціали авторів (малими літерами, по центру рядка).
Наступний рядок – повна назва організації (малими літерами, по центру рядка).
Наступний рядок – поштова адреса, телефон, e-mail.
Наступний рядок – анотація англійською мовою (8 - 10 рядків).
Через рядок з абзацу - текст тез доповіді.
Список використаних джерел (напівжирними літерами, по центру рядка).
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Abstract. The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used for
measuring etc. (8 - 10 строк)
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