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Тези доповіді та заявка на участь (з
вказаним номером секції) подаються до 7
березня 2014 р. в електронному вигляді
окремими файлами (заявка_С1_прізвище.doc,
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У темі листа вказуйте своє прізвище.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 рисунки з підписами та таблиці не повинні
перевищувати 10×10 см;
 Гарнітура: Verdana – 9 пт

назва доповіді – 12 пт;

П.І.Б., назва вузу, e-mail – 11 пт,

міжрядковий інтервал – 1,

формат – doc або rtf,

абзац – 10 мм,

поля – 20 мм,
 всі формули в редакторі Microsoft Equation3.0.
 обсяг тез до 1 сторінки формату А4
Просимо оформлювати тези у відповідності до
поданого зразка і обов’язково вказувати використану
літературу:

Назва доповіді
Прізвище І. П.
Назва вузу
E-mail: a@b.cd

Текст доповіді Текст доповіді Текст
доповіді Текст доповіді Текст доповіді
Список літератури (пронумерований
вручну та оформлений за державним
стандартом)

Організаційний комітет залишає за собою право
відбору тез для участі у конференції та зміни умов
участі в ній.

Тези, які не відповідають вказаним
вимогам оформлення, до розгляду не
приймаються.

Шановні колеги!

ЗАЯВКА

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
XІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції студентів, аспірантів і молодих вчених

на участь в конференції

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
РОЗВИТОК:
економіка, технології, управління»
До участі запрошуються студенти, аспіранти та
молоді вчені українських і зарубіжних вузів,
наукових установ.
За матеріалами роботи конференції видається
збірка тез доповідей учасників. Кожен учасник
отримає інформаційні матеріали конференції,
збірку тез та сертифікат про участь.

Конференція відбудеться у
м. Києві
в НТУУ «КПІ»
9-11 квітня 2014 р.
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