
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно 
надіслати на електронну адресу оргкомітету 
konf.pmw.2020.vpi@gmail.com заявку на участь        
і тези доповіді.

Подача матеріалів конференції — до 18 жовтня 
2020 року.

Мови конференції: українська та англійська.
Участь та публікація тез в електронному 

збірнику конференції безкоштовна.
Форма участі:
– виступ з пленарною доповіддю;
– виступ з секційною доповіддю;
– участь у конференції (без доповіді).
Доповідь потрібно підготувати з урахуванням 

можливостей її демонстрації через мультимедійний 
проектор (програми Microso� Power Point, Adobe 
Acrobat).

Тривалість доповідей:
–  на пленарному засіданні – до 20 хв.;
–  на секційному засіданні – до 10 хв.
Подання списку делегатів конференції від 

закладу до 18 жовтня 2020 року. Можливе 
розміщення учасників конференції у гуртожитку 
нашого університету. Вартість проживання –                  
за рахунок учасників, величина оплати буде 
уточнюватись   у ході підготовки і переписки.

В рамках конференції заплановане проведення 
Молодіжної  школи-семінару, що  буде  проходити в 
харківській філії конференції.  Умови  проведення 
розміщені на сайті nure.ua.

Перед початком конференції буде видано 
електронний збірник матеріалів конференції                        
з присвоєнням номера ІSBN. Найкращі доповіді  
можуть бути рекомендовані до опублікування          
у збірниках наукових праць «Технологія і техніка 
друкарства» (http://ttdruk.vpi.kpi.ua) та «Обрії 
друкарства» (http://horizons.vpi.kpi.ua), які входять 
переліку фахових видань категорії Б.

Інформація про конференцію, вимоги до 
оформлення матеріалів  знаходяться на офіційному 
сайті конференції: vpi.kpi.ua.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ

1. Технічні й технологічні інновації у виробництві 
друкованої продукції та пакувальному виробництві.

2. Інформаційні, мультимедійні та web-технології.
3. Дизайн мультимедійної продукції, друкованих 

видань та паковань.
4. Медіакомунікації, книжкова справа, маркетинг 

і реклама в поліграфії.
5. Використання нових методів навчання                           

у видавничо-поліграфічній галузі, зв'язок навчального 
процесу з виробництвом.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

3 листопада 2020 р., вівторок
- молодіжна школа-семінар (харківська філія);

4 листопада 2020 р., середа
- прибуття учасників та розміщення;
- реєстрація.

5 листопада 2020 р., четвер
- пленарне засідання;
- засідання науково-технічних секцій.

6 листопада 2020 р., п’ятниця
- засідання науково-технічних секцій;
- заключне засідання;
- від’їзд учасників конференції.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Україна, м. Київ, вул. Янгеля, 1/37, корпус 8, 

Видавничо-поліграфічний інститут

НТУУ КПІ
корпус 8

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет V Міжнародної 
науково-технічної конференції

«ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ
ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»

запрошує Вас взяти участь в її роботі

Конференція відбудеться 
з 4 по 6 листопада 2020 року 

у Видавничо-поліграфічному інституті 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ)

До участі в роботі конференції запрошуються 
викладачі, вчені, бізнесмени, видавці, фахівці 
видавничо-поліграфічної та рекламної галузі, 
розробники Wеb-систем, мультимедійних 
інформаційних продуктів, аспіранти, студенти.

Метою проведення конференції є розширення 
міжнародного співробітництва та поглиблення 
суспільної діяльності в науковій, дослідницькій, 
викладацькій та інших галузях видавничої справи 
та поліграфії, мультимедійних технологіях, 
економіці поліграфічних виробництв.

Під час роботи конференції планується 
обговорення наукових проблем та практичних 
питань за напрямами поліграфічних, мультимедійних 
та web-технологій за відповідними науковими 
секціями.

За попереднім узгодженням з Оргкомітетом 
конференції можливе проведення круглих столів, 
обговорення статей, книг і дисертацій.



4–6 листопада 2020 року
м. Київ, Україна

V МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ
ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут» 

ім. І. Сікорського (Україна)
Харківський національний університет 

радіоелектроніки (Україна)
Українська академія друкарства (Україна)

Національний технічний університет України
Університет штату Гуанахуато (Мексика)

Білоруський державний технологічний університет 
(Білорусь)

Каунаський технологічний університет (Литва)
Варшавський політехнічний університет (Польща)
Краківський політехнічний університет (Польща)
Варшавський педагогічний університет (Польща)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище ___________________________________
Ім’я ________________________________________
По батькові _________________________________
Науковий ступінь ____________________________
Вчене звання ________________________________
Посада _____________________________________
Організація _________________________________
Курс (для студентів) __________________________
Спеціальність (для студентів) __________________
Науковий керівник (за потреби)________________
Телефон ____________________________________
E-mail  _____________________________________
Секція _____________________________________
Назва доповіді  ______________________________
Форма участі в конференції  ___________________
Дата заповнення _____________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Тези доповіді обсягом 3 повні сторінки формату                

А5 можуть бути підготовлені українською або англійською 
мовами. 

Текст слід набрати в редакторі MS Word у книжковій 
орієнтації. Поля сторінки: зверху, знизу, зліва –  2 см; справа 
– 1,5 см. Абзацний відступ – 0,75. Міжрядковий інтервал – 
одинарний. Шрифт – Times New Roman, 11 пт. 

Порядок розміщення матеріалів: 
1) Назва доповіді – прописні букви, шрифт 

напівжирний, 11 пт, вирівнювання по центру, без переносів. 
Після назви пропуск одного рядка – 6 пт. 

2) Автори доповіді – прізвище, ініціали (напівжирний, 
курсив), посада, організація (шрифт звичайний, курсив), 
вирівнювання по центру. Для студентів і аспірантів 
вказується навчальний заклад, науковий керівник. Після 
авторів пропуск одного рядка – 11 пт. 

3) Текст тез доповіді – шрифт звичайний, 
вирівнювання по ширині. 

4) Список літератури – шрифт звичайний, 9 пт, 
вирівнювання по ширині. Оформлюється за вимогами 
стандартів, повинен містити не більше 5 найменувань, 
розміщення одразу після тексту доповіді. Пропуск перед 
списком літератури – 11 пт. 

Рис унки виконуються в графічних редакторах 
і розміщуються по тексту; нумеруються за необхідності, 
наприклад, «Рис. 1.  Назва» (шрифт – 9 пт, курсив). Якість 
малюнків повинна забезпечувати читання й тиражування. 

Таблиці нумеруються, наприклад «Таблиця 1» (шрифт 
– 9 пт), наступний рядок – назва таблиці  з прописної букви. 
Шрифт всередині таблиці – 9 пт.

Формули – шрифт Times New Roman, звичайний 
символ – 12 пт, великий індекс – 6 пт, малий індекс –  4 пт. 
Формули набираються в редакторі формул MS Equation. 
Формула розміщується по центру рядка, номер формули             
(у круглих дужках, 11 пт) – по правому краю сторінки, 
відбиваються від тексту порожніми рядками 6 пт. 

АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ 
ТА ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

Голова Оргкомітету:
Киричок Петро Олексійович  (044) 204-97-69

Е-mail: vpi_ntuu_kpi@ukr.net

Секретаріат Оргкомітету: 
Зоренко Ярослав Володимирович       (067) 264-15-12
Хмілярчук Ольга Іларіонівна   (050) 252-11-91
Чепурна Катерина Олександрівна     (099) 713-18-76

сайт конференції:  vpi.kpi.ua 
Е-mail:  konf.pmw.2020.vpi@gmail.com

Секретаріат школи-семінару 
(харківська філія):
Ткаченко Володимир Пилипович        (099) 492-18-49

Е-mail: volodymyr.tkachenko@nure.ua

Чеботарьова Ірина Борисівна             (057) 7021-378,                    
                                                                   (067) 975-05-64

Е-mail: pmw@nure.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова

проф. Киричок П. О., директор ВПІ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Україна, Київ

Співголови

проф. Семенець В. В., ректор ХНУРЕ, Україна, Харків

проф. Дурняк Б. В., ректор УАД, Україна, Львів

проф. Сенченко М. І., директор ДНУ «Книжкова 

палата України ім. І. Федорова», Україна, Київ

проф. Петріашвілі Г. Г., зав. Відділом Поліграфічних 

Технологій, Варшавська політехніка, Польща


