Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у V
Всеукраїнській ювілейній науково-практичній
конференції студентів і молодих учених,
присвяченій
60-річчю
ХНТУ
«Системи
державного контролю якості на підприємствах
різних галузей господарювання», яка відбудеться
15-17 травня 2019 р. у Херсонському
національному технічному університеті за
адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, 3-й
корпус, ауд. 110, 112.
До початку роботи конференції планується
опублікувати тези доповідей у формі друкованого
та електронного збірника.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Державний контроль якості продовольчих і
непродовольчих товарів.
2. Експортно-імпортні операції у митному
контролі.
3. Тенденції розвитку асортименту товарів на
підприємствах різних форм власності.
4. Нормативне забезпечення контролю якості та
безпечності товарів і послуг.
До участі в конференції запрошуються
студенти – здобувачі освітнього ступеня
«бакалавр» або «магістр», аспіранти, науковці,
викладачі, докторанти, представники підприємств
та організацій, усі зацікавлені особи.
Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська.
Форма участі в конференції: очна та
дистанційна (публікація тез доповідей).
За результатами роботи конференції буде
виданий збірник тез доповідей.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова:
Чурсіна Людмила Андріївна – д.т.н.,
професор, завідувач кафедри товарознавства,
стандартизації та сертифікації ХНТУ.
Заступник голови:
Тіхосова Ганна Анатоліївна – д.т.н.,
професор кафедри товарознавства, стандартизації
та сертифікації ХНТУ.

Секретар оргкомітету:
Путінцева Світлана Вікторівна – к.т.н.,
доцент кафедри товарознавства, стандартизації та
сертифікації ХНТУ.
Для своєчасного формування збірника тез
доповідей та видання програми конференції
необхідно до 12.05.2019 р. надіслати електронною
поштою на e-mail: sputinсeva07@gmail.com:
 заявку на участь та відомості про авторів;
 тези доповіді (до 3-х сторінок) –
електронний варіант;
 копію квитанції (чеку) про оплату.
Організаційний внесок становить:
 для студентів, аспірантів і співробітників
ХНТУ – 30 грн.;
 для учасників конференції з інших ВНЗ –
50 грн.;
 для бажаючих отримати збірник у
друкованому вигляді (друк + розсилання) –
100 грн.
Організаційний внесок включає: часткові
витрати на проведення конференції, макетування,
виготовлення оригінал-макету, випуск збірника у
форматі PDF.
Витрати
на
проїзд,
проживання,
харчування – за кошти учасників!
Після отримання заявки на участь у
конференції оргкомітет надсилає особисте
запрошення на вимогу учасника.
Платіжні реквізити:
Переведення коштів здійснювати у відділеннях
банку та через термінали самообслуговування на
платіжну картку Приватбанку за номером:
№ 4149 4991 0537 5693.
Одержувач: Путінцева Світлана Вікторівна.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг – до 3-х сторінок формату А4.
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і
вище (у форматі *.doc) через 1,15 інтервал.
Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх
боків – 2 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Рисунки, діаграми, таблиці. Друкуються
вбудованим редактором Microsoft Word і
розміщуються посередині після тексту або на
наступній сторінці. Назва рисунка, таблиці
друкується напівжирним шрифтом Times New
Roman, 14 pt та вирівнюється по центру сторінки.
Забороняється використовувати скановані
матеріали!
Формули виконуються за допомогою редактора
формул (внутрішній редактор формул у Microsoft
Word for Windows) і нумеруються в круглих
дужках, наприклад, (1).
Література повинна містити відомості з
доступних читачам джерел і бути оформлена за
чинним ДСТУ. Використані джерела мають бути
пронумеровані відповідно до порядку посилання в
тексті. Посилання на літературу в тексті
подаються в порядку цитування у квадратних
дужках, наприклад, [3].
Зразок оформлення тез доповіді:
УДК /14 pt, Ж/

ПІБ автора(ів) /14 pt, Ж/
Наук. керівник: ПІБ, наук. ступінь, посада /14
pt, Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/
Основний текст /14 pt/

Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бібліографічний опис використаних джерел
оформлюється згідно із встановленими вимогами.
1. ..... /14 pt/
Увага!
Тези публікуються в авторській редакції.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення
матеріалу, який не відповідає тематичним
напрямкам конференції або оформлений із
порушенням зазначених вище вимог!

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
ЗАЯВКА
на участь у роботі V Всеукраїнської
ювілейної науково-практичної конференції
студентів і молодих учених, присвяченої
60-річчю ХНТУ «Системи державного
контролю якості на підприємствах різних
галузей господарювання»
ПІБ здобувача вищої
освіти (повністю), шифр
групи
ПІБ, науковий ступінь,

Кафедра товарознавства, стандартизації та
сертифікації

Для довідок:

Повна назва навчального
закладу (установи)
Повна адреса навчального
закладу (установи)
Назва тез доповіді
Тематичний напрям №

Потреба в технічних
засобах
Необхідність особистого
запрошення
Вказати дату прибуття,
вибуття
Поштова адреса (для
відправлення матеріалів
конференції)
E-mail:
Контактний телефон
Дата заповнення

Херсонський національний технічний
університет

 тел./факс: (0552) 32-69-91; (0552) 32-69-81;
chursinala17@gmail.com

вчене звання та посада
наукового керівника

Форма участі:

73008, Україна, м. Херсон,
Бериславське шосе, 24

Міністерство освіти і науки України
Херсонський національний технічний
університет
Кафедра товарознавства, стандартизації
та сертифікації

- доповідь на секційному
засіданні (до 15 хв.)
дистанційна
участь
(тільки друк матеріалів)
мультимедійний проектор
- так
- ні
- так

- ні

Секретар оргкомітету:
 к.т.н.,
доцент
Путінцева
Світлана
Вікторівна.

моб. тел.: 050-979-4432; 098-529-5092
sputinceva07@gmail.com
Надходження до оргкомітету матеріалів
електронною поштою можна перевірити за
тел.: 050-979-4432; 098-529-5092
(Путінцева С.В.)
Електронний лист повинен мати тему
«КонфХНТУ-60-2019». Текст тез, заявка на
участь та квитанція про оплату надсилаються
окремими файлами (наприклад, Тези-Іванов
І.І., Заявка-Іванов І.І., Оплата-Іванов І.І.).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
V Всеукраїнська ювілейна
науково-практична конференція
студентів і молодих учених,
присвячена 60-річчю ХНТУ

«Системи державного
контролю якості на
підприємствах різних галузей
господарювання»
15-17 травня 2019 року
м. Херсон

