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ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА 
УКРАЇНИ 

 

НДІ мікрографії, 
пров. Пархоменка, 1/60 

м. Харків, 61046. 
Тел

E-mail: ndi_m@ukr.net 
. (0572) 94-48-61,  94-97-17 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРАХОВОГО ФОНДУ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ,  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
МІКРОГРАФІЇ 

ЗАПРОШЕННЯ 
взяти участь у роботі:  Робота секції № 26 «Страховий 

фонд документації: актуальні 
проблеми та методи обробки і 
зберігання інформації» XХII Між-
народної науково-практичної 
конференції «Інформаційні техно-
логії: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я (MicroCAD-2014)» 
Національного технічного 
університету «Харківський 
політехнічний інститут» разом з 
Мішкольцьким, Магдебурзьким, 
Петрошанським, Софійським 
університетами та Познанською 
політехнікою відбудеться   
22 травня 2014 р. у м. Харкові,  
НДІ мікрографії (Web: 

 
- Секції № 26 «Страховий фонд 
документації: актуальні проблеми 
та методи обробки і зберігання 
інформації» XХII Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Інформаційні технології: наука, 
техніка, технологія, освіта, 
здоров’я (MicroCAD-2014)»  

22 травня 2014 р.; 
- VII Науково-технічної конфе-
ренції «Сучасний стан та 
проблемні питання страхового 
фонду документації, перспективи 
розвитку та взаємодії»  

22 – 23 травня 2014 р. http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/ 
post/microcad2014.aspx). 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/


 

РЕГЛАМЕНТ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у VII Науково-технічній конференції  

«Сучасний стан та проблемні 
питання страхового фонду 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
VII Науково-технічній конференції 
«Сучасний стан та проблемні питання 
страхового фонду документації, пер-
спективи розвитку та взаємодії», яка 
відбудеться 22 – 23 травня 2014 р. у
м. Харкові, НДІ мікрографії. 

документації, перспективи 
розвитку та взаємодії» 

Участь у конференції безкоштовна. 
Проїзд, проживання, харчування учасники 
конференції оплачують самостійно.  
Для участі у конференції необхідно до 

15 березня 2014 р. надати тези доповіді, а 
також заявку на участь у конференції. 
 Вимоги до тез доповіді: текст має бути у 
текстовому редакторі Microsoft Word
українською або російською мовами, 
надрукований в одному примірнику не
більше однієї сторінки формату А5,
міжрядковий інтервал – одинарний, шрифт
Times New Roman, розмір 12 pt і абзацний 
відступ 0,6 см. Розміри полів: зліва, зверху 
та справа – 1 см, знизу – 2 см. У тезах має 
бути зазначено: на першому рядку 
посередині назву тез, на другому рядку
вчений ступінь, вчене звання, ініціали та 
прізвище автора(-ів); на третьому рядку 
назву установи, місто, країна, нижче по 
ширині аркуша зміст тез. До друкованої 
копії, завіреної автором, додається 
електронна версія тез. У разі надання 
матеріалів електронною поштою 
повідомити про це секретаря конференції –
Новікова С. Д. 

22 травня 2014 р. 
09.00 – 10.00 Реєстрація учасників. 
10.00 – 12.00 Відкриття конференції,  
пленарне засідання. 
12.00 – 12.30 Перерва. Прізвище, ім'я та по батькові____________ 12.30 – 16.30 Робота секцій № 1, 2, 3, 4. _____________________________________

_____________________________________ 23 травня 2014 р. 
09.00 – 12.00 Робота секцій № 1, 2, 3, 4. Посада, вчений ступінь, вчене звання 

_____________________________________
_____________________________________ 

12.00 – 12.30 Перерва. 
12.30 – 14.00 Заключне пленарне засідання.  

Повна назва установи__________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Секція № 1. Сучасний стан та проблемні питання 
страхового фонду документації, перспективи 
розвитку та взаємодії 

Адреса_______________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Керівник секції: к.т.н., директор НДІ мікрографії 
Бобрицький С. М. 
Секція № 2. Використання сучасних інформацій-
них технологій в питаннях обробки інформації 

Телефони, факс________________________ 
_____________________________________ 

Керівник секції: к.ф.-м.н., заст. директора з 
наукової роботи НДІ мікрографії Кривулькін І. М.

E-mail:_______________________________ 
 

Секція № 3. Науково-методичні основи 
оцінювання та управління техногенною безпекою 

Планую (потрібне позначити):  
 виступити з доповіддю (до 15 хв);  

Керівник секції: д.т.н., начальник кафедри 
НУЦЗУ Соболь О. М. 

 виступити з повідомленням (до 5 хв);  
 взяти участь як слухач.  

Секція № 4. Сучасний стан, проблеми та
перспективи розвитку архівної справи 

Інформація про використання мультимедій-
ного проектора для демонстрації доповіді:  

Керівник секції: директор ЦДНТА України
Семенов Є. В. 
 

 так; Доповідь до 15 хв. 
 ні. Повідомлення до 5 хв. 
Дані про співавторів подають за наданою 
формою заявки. 

Участь у дискусіях до 5 хв. 
Конференція проводиться за адресою:  

 пров. Пархоменка, 1/60, м. Харків 
Особистий підпис 
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