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– Матеріали друкуються в текстовому редакторі Word,
Times New Roman 12 pt через 1 інтервал, абзац 12,5 мм.
– Поля: верхнє і нижнє - 20; ліве - 20, праве - 15 мм;
– УДК зліва від поля;
– через рядок заголовок по центру напівжирними
літерами;
– через рядок по центру - ініціали і прізвища авторів з
позначенням наукового ступеня і вченого звання;
– по центру – назва організації і міста;
– через рядок – анотація курсивом, вирівнювання по
ширині;
– через рядок – текст, вирівнювання по ширині.
– Назви рисунків – по центру, за формою: Рис. 1 (і т. д. з
наскрізною нумерацією). Назва рисунка. Позначення.
– Назви таблиць – по центру, за формою:
Таблиця 1. Назва таблиці.
– Формули набираються в редакторах MathType або
MS Equation, основні символи 12 кеглем, грецькі символи
прямим шрифтом.
– перелік посилань згідно з ДСТУ 8302:2015.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інженерно-хімічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
XІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція
ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
10-11 грудня

Всі надіслані матеріали перевіряються на плагіат.
Допустимий для публікації рівень співпадіння з наявними
джерелами – до 20 %.
В іншому разі матеріали будуть пропонуватися до
переробки або відхилятися.

Підпис

КИЇВ 2020

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь
у роботі XІІ Всеукраїнської науково-практичній
конференції
«ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ
ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ»
Конференція відбудеться 10–11 грудня 2020 р.
на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного
машинобудування КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Мета конференції – обговорення підсумків
досліджень з розроблення, вдосконалення та
моделювання процесів, обладнання та технологій хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів, а також засобів з енерго- та
ресурсозбереження.
Основні тематичні напрямки
конференції:
СЕКЦІЯ 1. Обладнання, процеси й технології
хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів.
СЕКЦІЯ 2. Ресурсоенергоефективні обладнання і
технології.
СЕКЦІЯ 3. Машини, технології пакування та
дизайн упаковки.
СЕКЦІЯ 4. Вдосконалення методів проєктування i
розрахунків технологічного обладнання та
процесів
Робочі
мови
конференції:
українська,
російська.
Матеріали конференції будуть видані в
електронному варіанті та розміщені на сайті за
адресою:
http://cpsm.kpi.ua/Doc/Conf_XI_CPSM_2020-1.pdf
Авторські колективи з інших міст України
можуть брати участь у конференції заочно.
Умови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно надати до
Оргкомітету (особисто або поштою):
- матеріали доповіді на 1 - 4 сторінках у роздрукованому вигляді з підписами авторів, або якщо студент
є єдиним автором - наукового керівника;

- електронну копію матеріалів;
- організаційний внесок (складає 50 грн за повну або
неповну сторінку);

- копію квитанції про сплату (реквізити для оплати
надаються після перевірки матеріалу на плагіат та
відповідність вимогам до оформлення).
За результатами обговорення доповідей буде
видаватися збірник матеріалів конференції в
електронному варіанті.
У випадку значних відхилень матеріалу від
установлених рекомендацій оргкомітет залишає за
собою право повертати текст авторам на переробку.
Доповіді мають бути ретельно відредаговані
авторами. Відповідальність за зміст доповіді
покладено на авторів.
Оргкомітет конференції:
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Інженерно-хімічний факультет
Україна, 03056, м.Київ, пр. Перемоги 37
Кафедра хімічного, полімерного
та силікатного машинобудування
http://cpsm.kpi.ua
Контактні особи:
Сівецький Володимир Іванович, к.т.н., професор
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Колосов Олександр Євгенович, д.т.н., професор
КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Сокольський Олександр Леонідович, к.т.н., доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
тел. +38 066 218-64-76, E-mail: o.sokolskiy@kpi.ua
телефони для довідок:
+38 044 204-84-30
факс +38 044 236-95-48
E-mail: cpsm.adm@kpi.ua

Зразок оформлення доповіді
Зведення кривих течії розплавів полімерів до
інваріантного виду
Косенко В.Р., к.т.н., доц., Привалко Д.П., студент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
м. Рубіжне Волинської обл.
Анотація
Далі текст доповіді

Рис. 1. Залежності ефективної в’язкості від напруження
зсуву під час течії полістиролу в прямокутних каналах
Висновок.
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