ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
За матеріалами конференції планується випуск
збірника тез доповідей. Для цього учасникам
конференції необхідно до 1 грудня 2018 року
надіслати тези доповідей до організаційного
комітету
конференції
(див.
http://inel.stu.cn.ua/ntss/), оформлені відповідно до
встановлених вимог, та зареєструватися онлайн.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ
ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Обсяг тез доповіді:
одна або дві повністю заповнені сторінки.
Мова публікації: українська, англійська.
Текст тез формується у текстовому редакторі
“Microsoft Word 2003” або “Microsoft Word 2007”.
Розміри полів сторінок: верхнє, нижнє, внутрішнє –
та зовнішнє – по 25 мм.
Список
посилань
(до
10
найменувань)
оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006
та формується у порядку посилання у тексті.
Формули набираються в редакторі формул пакету
Microsoft Word.
Приклад форматування та оформлення окремих
елементів тез надається за посиланням на веб-ресурс:
http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukovadiyalnist/konferentsiji/ntss-2018
(обрати
приклад
оформлення тез).
НАПОЛЕГЛИВО ПРОСИМО У ТЕЗАХ ДОПОВІДІ
НЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
АВТОМАТИЧНУ
НУМЕРАЦІЮ
ТА
АВТОМАТИЧНУ
ПРОСТАНОВКУ МАРКОВАНИХ СПИСКІВ. УСІ
НУМЕРАЦІЇ
ТА
МАРКОВАНІ
СПИСКИ
ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!
До публікації приймаються тільки тези
доповідей, які будуть відповідати правилам
оформлення і тематиці конференції та її секцій.
Тези доповідей будуть рекомендовані до
публікації після рецензування членами оргкомітету,
про що буде повідомлено електронними листами.

Місце проведення конференції:
Чернігівський національний технологічний
університет, вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035,
тел.: (0462) 665-103.
Адреси організаторів:
ОКПНЗ
«Чернігівська
МАН
учнівської
молоді»: 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а,
тел.: (0462) 674-790,
е-mail: metodist-man@ukr.net

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський національний технологічний університет
Управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної адміністрації
Управління освіти Чернігівської міської ради
ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»

Методичний
центр
управління
освіти
Чернігівської міської ради: 14005, м. Чернігів,
вул. Мстиславська, 76,
тел.: (0462) 614-112,
е-mail: osvita.mc@os.chernigiv-rada.gov.ua

ПРОЇЗД ДО УНІВЕРСИТЕТУ
Від залізничного вокзалу або автовокзалу
тролейбусом №1, маршрутним таксі №14, №16 до
зупинки «Технологічний університет».
Для учасників конференції, які будуть їхати з
м. Києва, автобуси до м. Чернігова відправляються
від станції метро «Лісова», «Вокзальна». У
м. Чернігові від кінцевої зупинки автобуса
«Готель «Україна» до університету потрібно їхати
маршрутними таксі № 14, 16, 17, 25, 135, 160 до
зупинки «Технологічний університет».

ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
(НТСС-2018)

ДОВІДКОВА ІНОФРМАЦІЯ:

кафедра промислової електроніки ЧНТУ
тел.: (0462) 665-185
e-mail: ntss@inel.stu.cn.ua
web:
http://inel.stu.cn.ua/ntss/
Відповідальність за зміст тез доповідей
несуть їх автори.

12 грудня 2018 р.
м. Чернігів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Новітні технології сучасного суспільства»
(НТСС-2018).
Мета конференції – залучення творчого
потенціалу молоді України до вирішення актуальних
науково-технічних проблем нашої держави та
розбудови технократичного суспільства.
Формат конференції покликаний створити
ділові зв’язки між здобувачами освіти, вчителями,
студентами та викладачами з метою:
 об’єднання зусиль у реалізації спільних
проектів, науково-дослідницьких робіт;
 підвищення творчої активності та професійного
рівня учасників;
 створення дискусійного майданчика для обміну
вже набутим досвідом та засвоєними технологіями;
 усвідомлення
особливостей
інноваційних
науково-технічних рішень;
 аналізу проблем довкілля та перспектив їх
вирішення;
 поширення та засвоєння нових знань і вмінь;
 формування зацікавленості у пізнанні новітніх
знань учасників конференції;
 практичного втілення наукових рішень задля
вдоволення суспільних потреб.
До участі запрошуються здобувачі освіти
закладів загальної середньої освіти, студенти
закладів фахової передвищої освіти та студенти й
магістри закладів вищої освіти, які займаються
науково-дослідницькою роботою, педагогічні та
науково-педагогічні працівники й представники
органів управління освітою.
Під час конференції її учасники зможуть
представити
свої
наукові
та
прикладні
напрацювання, а також надати пропозиції щодо
залучення обдарованої учнівської та студентської
молоді до їх впровадження у різних напрямках
розвитку сучасного суспільства.
Крім можливості оприлюднити доповіді, усі
учасники матимуть змогу отримати кваліфіковані
консультації та допомогу науково-педагогічних
працівників ЧНТУ, методистів ОКПНЗ «Чернігівська
МАН учнівської молоді».

Додаткову інформацію щодо участі у
конференції можна знайти за посиланням на веб-ресурс:
http://inel.stu.cn.ua/ntss
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕКЦІЇ
Конференція проводиться у таких секціях:
 математика;
 природничі науки;
 технічні науки;
 комп’ютерні науки;
 економічні науки.
Робочі мови конференції – українська та
англійська.
Усі витрати, пов’язані з проведенням конференції
та публікацією матеріалів, несуть організатори.
Оплата харчування, проживання і проїзду до
місця проведення конференції та в зворотному
напрямку
здійснюється за рахунок учасників
конференції.
Електронний варіант збірника тез доповідей
можна буде завантажити за посиланням на вебресурс http://inel.stu.cn.ua/ntss.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
до 01.12.18 р. – граничний термін прийому тез
доповідей та реєстраційних
заявок учасників;
12.12.18 р.
(09:00-10:00)

– заїзд та реєстрація учасників;

10:00-10:30
10:30-12:00

– пленарне засідання;
− робота в секціях;

12:00-12:30

− обідня перерва (обід для учнівдоповідачів у їдальні ЧНТУ);
− продовження роботи в секціях,
нагородження учасників;
– закриття, від’їзд учасників.

12:30-15:00
15:00-16:00

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова організаційного комітету:
С. Шкарлет, д.е.н., проф. (ректор ЧНТУ).
Співголови:
М. Конопацький (нач. УОН ЧОДА);
В. Білогура (нач. УО ЧМР);
Н. Лещенко (директор ОКПНЗ «Чернігівська МАН
учнівської молоді»).
Заступники голови організаційного комітету:
В. Казимир, д.т.н., проф. (проректор ЧНТУ);
С. Цибуля, д.т.н., проф. (директор ННІТ ЧНТУ);
О. Соронович (заст. нач. УОН ЧОДА);
О. Горна (заст. нач. УО ЧМР)
Члени організаційного комітету:
О. Балюнов, к.ф.-м.н., доц. (ЧНТУ);
В. Войтенко, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
В. Гордієнко, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
О. Городній, к.т.н., (ст. викл. ЧНТУ);
Т. Давидова, к.п.н. (УОН ЧОДА);
Ю. Денисов, д.т.н., проф. (ЧНТУ);
Ж. Дерій, д.е.н., проф. (ЧНТУ);
Р. Єршов (ст. викл. ЧНТУ);
В. Журко (ст. викл. ЧНТУ);
С. Зайцев, д.т.н., доц. (ЧНТУ);
С. Іванець, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
В. Литвинов, д.т.н., проф. (ЧНТУ);
О. Лях (методист ОКПНЗ «Чернігівська МАН
учнівської молоді»);
О. Міронова (заст. дир. МЦ УО ЧМР);
П. Наумчик, к.п.н., доц. (ЧНТУ);
Н. Немикіна, (заст. дир. ОКПНЗ «Чернігівська МАН
учнівської молоді»);
В. Нехай (ас. ЧНТУ);
О. Петрусевич (методист ОКПНЗ «Чернігівська МАН
учнівської молоді»);
І. Прибитько, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
А. Приступа, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
А. Ревко, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
О. Савченко, к.т.н., доц. (ЧНТУ);
Я. Тимошенко (директор МЦ УО ЧМР).

