
  
 

  

    

           

 

VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» 

 

Шановні колеги! 

Київський національний університет технологій та дизайну запрошує 

вчених та здобувачів вищої освіти Вашого закладу вищої освіти взяти участь у 

VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мехатронні системи: 

інновації та інжиніринг» - «MSIE-2022», яка відбудеться  24 листопада 2022 р. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Наукові напрями роботи конференції: 

1) Інновації та інжиніринг мехатронних, електротехнічних та 

електромеханічних систем; 

2) Інформаційні та комп’ютерно-інтегровані технології; 

3) Технічне регулювання, метрологія, інформаційно-вимірювальні технології 

в світлі європейської інтеграції України; 

4) Інформаційно-комунікаційні технології в освіті в умовах воєнного стану. 

Реєстрація участі та завантаження необхідної інформації:  

https://forms.gle/SMsrv2dMQvJe5Ken7 

Прийом матеріалів до 14 листопада 2022 року включно. 

  

https://forms.gle/SMsrv2dMQvJe5Ken7


Вимоги до оформлення тез 

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. 

2. Автор тез доповіді несе особисту відповідальність за достовірність поданої 

інформації. 

3. Обсяг тез доповідей повинен бути одна або дві повні сторінки формату А4 

(210х297 мм), орієнтація книжкова. 

4. Всі береги (поля) сторінки – 20 мм. Палітурка (переплетення) – 10 мм. 

Дзеркальні поля. Формат файлу: Документ Word 97-2003. 

5. Шрифт: Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний.   

6. Формули написані в програмі Equation Editor 3.0 (редактор формул у Microsoft 

Word). Розміри: звичайний – 12, крупний індекс – 7, звичайний індекс – 5, крупний 

символ – 18, дрібний символ – 12. Розташування по центру. Рисунки: розташування у 

тексті по центру (Рисукок 1 – Назва рисунку), Times New Roman, кегель 12 pt. 

Приклад оформлення тез – Додаток1. 

Шаблон оформлення тез – Додаток2. 

Роботи, що не відповідають вимогам, чи не подані у встановлений термін, 

розглядатися не будуть. 

Учасникам конференції буде надіслано електронний варіант збірника з 

присвоєним номером ISBN. 

Організаційний внесок – 100 грн. 

Реквізити для внесення платежу: 

р/р UA698201720313211002201003551 

МФО 820172, ЄДРПОУ 02070890 

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну 

Назва послуги: Надання наукових, та науково-техн. послуг 

У призначенні платежу обов’язково вказати:  

За участь у конференції «MSIE-2022», ПІБ учасника. 

Регламент роботи конференції: 

Доповідь на пленарному засіданні: 7 – 10 хв. 

Обговорення на пленарному засіданні: до 5 хв. 

Графік роботи конференції 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції; 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання; 

13.00 – 16.00 – секційні засідання, закриття конференції. 

Відповідальний секретар Хімічева Ганна Іванівна  

Електронна адреса конференції: 

E-mail: msie@knutd.edu.ua 

Адреса сайту конференції: 

msie.knutd.edu.ua 

Контактний телефон: 

Хімічева Ганна Іванівна (066) 299-13-64 

До зустрічі на конференції, оргкомітет MSIE - 2022! 

https://docs.google.com/document/d/1OFIuZniMSO46AvrB4t-t5FFhux5HcqkX/edit?usp=share_link&ouid=111398991873321476691&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19moC_jw-B6v6Lx40wKL4evVtGNAK6gsH/edit?usp=share_link&ouid=111398991873321476691&rtpof=true&sd=true

