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КЛЮЧОВІ ДАТИ 

30.11.2021 – кінцевий термін прийняття заявок та тез 

доповідей; 

10.12.2021 – 12.12.2021 – публікація електронного 

збірника; 

13.12.2021-14.12.2021 р – проведення конференції.  

Початок проведення конференції о 15-00 за адресою: 

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (дистанційно). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Текст тез доповіді повинен містити такі обов’язкові 
структурні елементи: анотація, вступ, основний 
матеріал, висновки, перелік посилань.  
До друку приймаються тези доповіді обсягом  

1 - 4 сторінки тексту MS Word, при цьому остання 
сторінка має бути заповнена не менш ніж наполовину. 
Оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, 

12 pt, одинарний інтервал; абзацний відступ – 12,5 мм. 
Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве - 15 мм. 
– УДК зліва без абзацного відступу. 
– через рядок по центру назва тез доповіді без 
абзацного відступу, шрифт напівжирний. 

– через рядок по центру прізвища та ініціали 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. 
Рисунки повинні мати назву, що розміщується під 

ними по центру, за формою:  
Рисунок 1 – Назва рисунка: позначення 

Таблиці повинні мати назву, що розміщується над 
ними по центру, за формою:  

Таблиця 1 – Назва таблиці 
Формули розміщуються по центру та набираються в 

редакторах MathType або MS Equation, основні символи 
12 кеглем, грецькі символи прямим шрифтом. 
Усі рисунки, таблиці та формули мають мати 

наскрізну нумерацію. 
Перелік посилань згідно з ДСТУ 8302:2015, 

посилання в тексті тез на кожне літературне джерело. 
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. 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас прийняти участь 

у роботі XIV Всеукраїнської науково-практичній 

конференції 

 

«ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ»  

 

Конференція відбудеться 13–14 грудня 2021 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, 

англійська.  

 

Матеріали конференції будуть видані в 

електронному варіанті та розміщені на сайті за 

адресою:  

https://cpsm.kpi.ua/conf/materiali-konferentsiji.html 

Авторські колективи з інших міст України можуть 

брати участь у конференції заочно. 

 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ 

Подача матеріалів тез доповідей та заявок на участь 
у XIV Всеукраїнської науково-практичній конференції 
здійснюється через електронну адресу: 

conf.cpsm@gmail.com 

Кандидати для участі у конференції повинні надіслати 

заповнену заявку та прикріпити матеріали тез доповіді у 

вигляді файлу з назвою по прізвищу першого автора 

№секції_Прізвище.doc (за зразком оформлення).  

Матеріали від студентів-дипломників приймаються 

тільки з електронної пошти наукових (дипломних) 

керівників. 

Організаційний внесок складає 50 грн за одну повну 

або неповну сторінку матеріалів тез доповіді. 

У випадку значних відхилень матеріалу від 

установлених вимог до оформлення 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 

conf.cpsm@gmail.com 

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 

Сокольський Олександр Леонідович, д.т.н., в.о. зав. 

кафедри ХПСМ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Гондлях Олександр Володимирович, д.т.н., професор 

кафедри ХПСМ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Сівецький Володимир Іванович, к.т.н., професор 

кафедри ХПСМ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Витвицький Віктор Миронович, PhD, асистент 

кафедри ХПСМ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

відповідальний секретар 

тел. +38 063 337-20-65, E-mail: conf.cpsm@gmail.com 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

+38 044 204-84-30 факс +38 044 236-95-48  

 

Зразок оформлення тез доповіді 

УДК 621.3.082.61 

 

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. 

 

Текст анотації. 

 

Текст основної частини доповіді … [1–3]. 

 

 
Рисунок 1 – Залежності ефективної в’язкості від 

напруження зсуву під час течії полістиролу в 

прямокутних каналах 

 

Висновки. 
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