
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТА ПОДАНИЯ 
ТЕЗ ДОПОВ1ДЕЙ

1. До oпyблiкyвaння приймаються тези, як! не 
друкувалися ранше.

2. MaxepianH можуть бути пpeдcтaвлeнi 
украшською, рос1йською або англ1йською мовами.

3. Тези надсилаються на електронну адресу 
оргком1тету.

4. Обсяг тез не повинен перевищувати трьох 
CTopiHOK формату А 4.

5. Матер1али noBnnni бути пщготовлен! за 
допомогою редактора MS Word, шрифт -  Times New 
Roman, кегель -  14, 1нтервал -  1,5. Po3Mipn пол1в -  
2 см 3 ycix 6oKiB.

6. Загальна схема побудови тез: назва тез -  
великими л1терами по центру; 1ндекс УДК -  зл1ва п1д 
назвою тез, пр1звище та iniuianH автора, установа, 
MicTO -  справа п1д назвою тез, текст тез та 
л1тература -  через два 1нтервали.

7. Використання шюстративних матер1ал1в та 
формул у тезах повинно бути м1н1мальним 
(шюстрацп виключно чорно-бш1).

8. JliTepaTypHi джерела, що використан! 
в тезах, нумеруються в порядку згадування про них 
у TCKCTi. Посилання на джерело подаються 
у квадратних дужках. Список л1тератури наводиться 
наприинщ тез б1блюграф1чним списком джерел 
мовою орипналу зг1дно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

9. До тексту тез без узгодження з автором 
можуть бути BHeceHHi редакц1йн1 правки.

10. Роботи, що не вщповщають вимогам, не 
розглядаються.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ 
У КОНФЕРЕНЩ1

Пр1звище______________________
1м’я ______________________

По батьков!______________________
Науковий ступшь,

вчене звання______________________
Посада______________________

Оргашзащя______________________
Науковий KepiBHHK

(за необх1дносп) (П.1.Б., науковий ступшь, мюце роботи

Поштова адреса____________________ __
(для вщправлення _____________________________

зб1рника тез допов1дей)_____________________________

Телефон______________________
Факс______________________

E-mail______________________
Форма участ1 в конференщ!

(вщм1тити потр1бне)

□ заочна участь у робот1 конференщ! та 
публ1кац1я тез допов1д1

Назва допов1д1___________________________

MinicTepcTBO осв1ти i науки Украши

Акц1онерне товариство 
«Укра1нський науково-досл1дний 1нститут 

спещальних вид1в друку» корпоративне 
п1дприемство АТ «ДАК „Укрвидавпол1граф1я”»

XXX М!жнародна науково-практична 
конференц!я з проблем 

видавничо-пол1граф1чно1 галуз!

1нформац1йний лист

Додатковий прим1рник зб1рника тез доповшей 
Кшьюсть

П1Б(1). 
Поштова адреса (1) 

П1Б(2); 
Поштова адреса (2) 

П1Б(3); 
Поштова адреса (3)

Дата заповнення

Пщпис
17 листопада 2020 р. 

м. Ки1в, Украша



ПОВ1ДОВЛЕННЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦП РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦП

Шановн! колеги!
Запрошуемо Вас узяти участь у робот! 

XXX М1жнародно1 науково-практично! конфе- 
ренци 3 проблем видавничо-пол!граф!чно1 галуз!, 
що проходитиме на 6asi Акц1онерного товариства 
«Украшський науково-дослщний шститут 
спещальних вид1в друку» корпоративне 
пщприемство АТ «ДАК „Укрвидавпол1граф1я”» 
(АТ «УКРНД1СВД»).

На конференщю запрошуються науковщ, 
викладач!, асп!ранти, слухач! магютратур, студенти 
вищих навчальних заклад{в, представники науково- 
дослщних установ, комерцшних ф!рм та !нших 
орган1защй, д1яльнють яких мае вщношення до 
тематики конференцп.

ОРГАН13АТОРИ КОНФЕРЕНЦ11

Акцюнерне товариство «Укра’шський науково- 
дослщний 1нститут спещальних вид1в друку» 
корпоративне пщприемство
АТ «ДАК „Укрвидавпол1граф1я”».

АДРЕСА ОРГАНВАЩЙНОГО КОМ1ТЕТУ

УкраУна, 02156, м. Khib, вул. KioTO, 25, оф. 211.
Тел.: (050) 355 34 43 Кришина Натал1я

(068) 523 08 80 Валер1ан1вна
E-mail: uch_sek.ndi@email.ua

УМОВИ УЧАСТ1В КОНФЕРЕНЩ1

Для участ1 в po6oTi конференщ! нeoбxiднo до 
10 листопада 2020 року над1слати на електронну 
адресу оргком1тету заявку на участь (зразок 
додаеться), тези допов1дей та Koniio KBHTaHqii про 
сплату opгaнiзaцiйнoгo внеску.

В електронному Bapianri заявка, тези дoпoвiдi 
та в1дсканована кoпiя квитанщ! про сплату 
приймаються на електронну адресу: 
uch_sek.ndi@email.ua

1. Сучасний стан видавничо-пол1граф1чно1 
гaлyзi (ВПГ) в Укра1н1.

2. Гнформащйно-нормативне забезпечення 
науково-техн1чно1 та виробничо-господарсько! 
дiяльнocтi тдприемств ВПГ.

3. HoBiTHi технолог11 у видавничо-
пoлiгpaфiчнiй дiяльнocтi.

4. Друкарсью фарби для cneuianbHHx вид1в 
друку.

5. Технолог!! та обладнання для спещальних 
вид1в друку.

6. Сучасш технолоп! та обладнання
у пакувальному виробництв1.

7. Технолоп! та обладнання для виготовлення 
етикеток.

8. Сучасн! технолог!! захисту пол1граф1чно1 
продукц!’! в1ц п^дроблення.

9. Матер1алознавство та видавничо- 
пол!граф1чш матер!али.

10. Видавнича справа i книжковий ринок 
в УкраТш та ceiri.

11. Технолоп! друкованих видань та паковань.
12. Технолоп! електронних мультимед!йних 

видань.
13. Стандартизац1я у пол1граф1'1, книговиданн1 

та пакувальному виробни1Ц'В1.
14. Експертш досл1дження якост1

пол1граф1чно1 продукц!’!.
15. Декфагавно-хрикладне мисгещво.
16. Обл1к i аудит у видавничо-пол1граф1чному 

комплекс!.
17. Антикризове управлшня на пщприемствах

ВПГ.
18. 1стор!я розвитку книгодрування та 

пол!граф!чно1 справа в Укра!н1 та за кордоном.
19. Законодавча база у сфер! пол!графп та 

книговидання.
20. Проблеми пщготовки фах1вц!в для ВПГ.
21. Та inmi актуальн! питания ВПГ.

У зв’язку 3 карантином, запровадженим з 
метою запоб!гання поиаиренню в!русу С0УШ-19, 
конференщя проходитиме в заочтй- форм!, без 
участ! и учасниюв.

Учасники надсилають сво! тези доповщей на 
електронну адресу оргком!тету.

За результатами робота конференц!’! буде 
надрукований зб!рник тез доповщей, який 
надсилатаметься учасникам за вказаними в заявках 
адресами.

РОБОЧ1МОВИ КОНФЕРЕНЩ1

Украшська, росшська, англшська.

М1СЦЕ ТА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦП

17 листопада 2020 року о 10.00 у прим!щенн! 
АТ «УКРНД1СВД» за адресою: 02156, м. Ки1в, 
вул. KioTO, 25.

ОРГАШЗАЦ1ЙНИЙ ВНЕСОК

Варт!сть участ! в науково-практачн!й
конференц!’! становить 150 гри.

Зверн1ть увагу! Сплата орган!зац!йного 
внеску передбачае видання та пересилання лише 
одного зб1рника тез доповщей. Вартють додаткового 
прим!рника становить -  60 грн.

Оплата проводиться за рекв!зитами:
ffiAN UA 55 300346 00000 26007027300601 в
АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, код еДРПОУ 
02426463.

Призначення платежу; за участь у 
XXX М!жнародшй науково-практичн!й конференщ!.

У вартють оргашзац!йного внеску входить 
видання та пересилання зб1рника тез доповщей 
(один прим!рник) та !нш! витрата на проведения 
конференцп.
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