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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

Керівникам вищих навчальних закладів України, 

представникам місцевої влади, керівникам 

вітчизняних та міжнародних організацій і 

фондів, представникам бізнесу, фахівцям, 

науковцям 

 

 

 

Шановні колеги! 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародному науково-практичному 

Форумі “Наука і бізнес – основа розвитку економіки”, який відбудеться 11 – 12 жовтня 

2012 року на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та 

Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені О.М.Макарова. 

Форум організований за підтримки: 

– Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; 

– Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС України; 

– Національної академії наук України; 

– Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

– Дніпропетровської міської ради. 

Програмою Форуму передбачено проведення пленарного засідання за участю 

керівників МОНМС України, НАН України, ВНЗ України, органів державної й місцевої 

влади та керівників підприємств різних галузей економіки. На Форумі планується 

обговорення наукових і практичних питань з інноваційної діяльності та форм 

комерціалізації технологій вищих навчальних закладів за такими напрямами: 

1. Енергозберігаючі технології та енергозбереження. 

2. Машинобудування, приладобудування та високоякісна металургія. 

3. Високі технології. 

4. Інновації в транспортній системі. 

5. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища. 

6. Розвиток інноваційної культури суспільства. 

7. Міжнародне науково-технічне співробітництво. 

8. Диверсифікація форм трансферу науково-технічних розробок в тріаді 

„держава – наука – бізнес”. 

Для участі у Форумі запрошуються керівники вищих навчальних закладів України, 

представники місцевої влади, керівники вітчизняних та міжнародних організацій і фондів, 

представники бізнесу, фахівці, науковці.  

У рамках проведення Форуму заплановано: секційні засідання з обговорення стану 

та перспектив комерціалізації інноваційних технологій ВНЗ, презентація інноваційних 

проектів та форм їх комерціалізації,  виставка готової інноваційної продукції учасників, у 



тому числі експозиція наукових видань, натурних зразків та макетів. Роботою Форуму 

передбачено наступні форми участі: 

- участь у виставці інноваційної продукції; 

- доповідь на секційних засіданнях у вигляді комп’ютерних презентацій 

інноваційних проектів; 

- заочна участь шляхом публікації тез доповідей у матеріалах Форуму. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Презентації інноваційних проектів, об’ємом 10 – 15  слайдів,  повинні бути 

виготовлені у програмі Microsoft Office PowerPoint. 

Презентації українською, російською або англійською мовами мають бути 

представлені в Оргкомітет до 16.09.2012 року в електронному та роздрукованому вигляді 

за підписом автора (доповідача). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповідей обсягом до 3 сторінок (формату А4, шрифт Times New Roman, 

розмір 14, інтервал 1,5, усі поля по 2 см) українською, російською або англійською 

мовами мають бути представлені в Оргкомітет до 16.09.2012 року.  

На початку тексту, зліва аркуша, вказується індекс УДК, у наступному рядку 

(посередині аркуша), необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – 

курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими 

капітелями подається назва публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується 

анотація доповіді (3-5 рядків, 12 кегль, напівжирний). З наступного рядка, з абзацного 

відступу починається основний текст тез доповіді. Список джерел та літератури 

(«Бібліографічні посилання») подається в кінці тексту в алфавітному порядку (12 кегль). 

Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число – порядковий номер 

позиції у списку джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного аркуша. 

Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, 

а посилання – відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, 

№5, 2009 рік). Ілюстративні матеріали (рисунки, схеми) додатково надаються окремими 

файлами у форматі .tiff, .jpeg, .psd.  

Тези доповіді подаються в електронному варіанті (на CD-диску або електронною 

поштою) у вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де назвою файлу є прізвище 

автора. До електронного варіанту додається роздрукований варіант доповіді на папері 

формату А4, підписаний автором.  

Збірник тез доповідей буде видано до початку роботи Форуму. 

Матеріали мають бути ретельно відредагованими. 

Відбір робіт для доповідей та публікації здійснюється експертними радами 

оргкомітету за наступними правилами: 

– Приймаються до публікації матеріали, які відповідають напрямам роботи 

Форуму, надані своєчасно та оформлені у відповідності до наведених вимог. 

У публікації тез наукової роботи може бути відмовлено, якщо матеріали: 

– не відповідають напрямам роботи Форуму; 

– були раніше опубліковані або доповідалися на міжнародній, всеукраїнській або 

регіональній конференціях; 

– автори не належать до категорій учасників, перелічених у інформаційному 

повідомленні. 

Надіслані до Оргкомітету матеріали авторам не повертаються. 



 

Для бажаючих взяти участь у виставці-презентації необхідно вказати в 

реєстраційній картці перелік експозиційних матеріалів, їх кількість та габарити. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до експонування. 

Звертаємо Вашу увагу, що розміщення виставкових експонатів буде 

здійснюватися 10 жовтня 2012 року з 9 до 16 години. 

 

Адреса для листування: Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, 49010, секретарю оргкомітету конференції. 

Відповідальний секретар оргкомітету – заст. начальника НДЧ Сіліч-Балгабаєва 

Валентина Борисівна. Контактні телефони: (056) 374-98-23. E-mail: 

forum.comercial@mail.ru 

           Оргкомітет 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА (ЗАЯВКА) 

(для індивідуальних заявників) 

Міжнародного науково-практичного Форуму 

“Наука і бізнес – основа розвитку економіки” 

 11 – 12 жовтня 2012 року 

 

Відомості про учасника 

 

Прізвище_________________Ім’я_______________По батькові_______________________ 

Науковий ступінь______________________________ Вчене звання____________________ 

Посада_______________________________________________________________________

Місце роботи, юридична адреса організації________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наявність патентів/заявок на винахід______________________________________________ 

Адреса для листування _________________________________________________________ 

код міста, телефон домашній_________________ телефон робочий____________________ 

Факс_______________________ E-mail____________________________________________ 

Секція _______________________________________________________________________ 

Назва доповіді_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доповідач______________________________________________________________________ 

 Форма участі _______ (1 – участь у виставці; 2 – доповідь на секційному засіданні; 3 – заочна участь (публікація тез доповіді) 

Технічні засоби, необхідні для доповіді (мультимедійний проектор, комп’ютер тощо) 

____________________________________________________ 

Для участі у виставці вказати демонстративні експонати (кількість та габарити) _______ 

_____________________________________________________________________________ 

Необхідність особистого запрошення (так, ні) ______________________________________ 

Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно) (так, ні)_____________________ 

 

Я підтверджую достовірність відомостей, представлених в наданій Заявці, і 

орфографічну безпомилковість при її заповненні. 

 

 

«__»_______________2012 р.    _______________________ 

Дата заповнення заявки     особистий підпис учасника 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА (ЗАЯВКА) 

(для вищих навчальних закладів) 

Міжнародного науково-практичного Форуму 

“Наука і бізнес – основа розвитку економіки” 

 11 – 12 жовтня 2012 року 

 

Відомості про учасника 

1. Назва організації ____________________________________________________________ 

2. Бажана експозиційна площа  _______ м
2
  

3. Напис на фризі (до 15 символів) _______________________________________________ 

4. Перелік виставкових матеріалів (вказати габарити) _______________________________ 

5. ПІБ, посади експонентів (до 2-х чоловік) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Склад делегації від організації ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Контакти організації  та відповідальної за стенд особи ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Планується розміщення учасників у стандартних виставкових модулях площею 4 м
2
 

(2м
х
2м). За можливості, виставкова площа буде збільшена  до бажаної, що необхідно буде 

уточнити  в  індивідуальному порядку. 

Усі питання стосовно інших варіантів розміщення експонатів вирішуються в 

індивідуальному порядку з оргкомітетом.    

 

Відомості про доповідачів на секційних засіданнях 

 

Прізвище_________________Ім’я_______________По батькові_______________________ 

Науковий ступінь______________________________ Вчене звання____________________ 

Посада_______________________________________________________________________ 

Наявність патентів/заявок на винахід______________________________________________ 

Адреса для листування _________________________________________________________ 

код міста, телефон домашній_________________ телефон робочий____________________ 

Факс_______________________ E-mail____________________________________________ 

Секція _______________________________________________________________________ 

Назва доповіді_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доповідач______________________________________________________________________ 

Технічні засоби, необхідні для доповіді (мультимедійний проектор, комп’ютер тощо) 

________ 

_____________________________________________________________________________ 

Необхідність особистого запрошення (так, ні) ______________________________________ 

Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно) (так, ні)_____________________ 
 

Я підтверджую достовірність відомостей, представлених в наданій Заявці, і 

орфографічну безпомилковість при її заповненні. 

 

 

«__»_______________2012 р.   ____________________________ 

Дата заповнення заявки    Проректор з наукової роботи 

 

 

 

 


