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Інформаційне повідомлення 

 

З 27 лютого по 1 березня 2019 року в Харкові в виставковому центрі Радмір 

- Експохол (ст. Метро «Академіка Павлова») відбудеться спеціалізована виставка 

«KharkivProm Days. Виробництво і ефективність» 

(https://www.adt.com.ua/kharkiv-prom-days), в роботі якої буде брати участь 

ХНУРЕ. 

В рамках виставки під керівництвом проф. Новоселова С.П. буде працювати 

секція: «Автоматизація, електроніка та робототехніка. Стратегії розвитку та 

інноваційні технології». 

В рамках секції будуть обговорюватися такі 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. 

З питань роботи на стенді та участі в конференції звертатися до: 

проф. Новоселов С.П. (e-mail: sergiy.novoselov@nure.ua, телефон +380 

67 703 04 82). 

доц. Свид І.В. (e-mail: iryna.svyd@nure.ua, телефон +380 57 755 02 20). 

За підсумками роботи секції планується видання збірника тез. Для участі в 

конференції необхідно подати в електронному вигляді тези доповіді (e-mail: 

iryna.svyd@nure.ua) до 20.02.2019 р. Тези доповіді оформлювати відповідно до 

вимог і прикладу (Додаток). З питань публікації звертатися до доц. Свид І.В. (e-

mail: iryna.svyd@nure.ua, телефон +380 57 755 02 20). 

 

https://www.adt.com.ua/kharkiv-prom-days


Приложение 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 Объем –2-4 полных страницы формата А4, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word. 

 Поля – 2,5 см; абзацный отступ 1 см. 

 Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк – одинарный. 

 Аннотация на английском языке (8 - 10 строк). 

 Список источников (до 10 источников). 

 Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны как объекты Microsoft 

Equation. 

 Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: Сorel raw, Table Editor, Microsoft 

Excel. 

 Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования. 

 

 Порядок размещения материала: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (большими буквами, жирно, по центру строки). 

Следующей строкой – должность, ученая степень, фамилии, инициалы авторов (строчными буквами, 

по центру строки). 

Следующей строкой – полное название организации (строчными буквами по центру строки). 

Следующей строкой – почтовый адрес, телефон, e-mail. 

Следующей строкой – аннотация на английском языке (8 - 10 строк) Через строку – с абзаца печатать 

текст тезисов доклада. 
 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (14 ШРИФТ) 

ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА ПИРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СВЧ 

доцент, к.т.н., Иванов В.А., студент Сидоров И.П. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, кафедра радиотехники 

e-mail: ivanov@nure.ua, petrov@nure.ua 

 

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used for measuring 

etc. (8 - 10 строк) 

 

Текст тезисов доклада … … … 

 

 

 

 

 

 


