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На конференції будуть розглядатися такі питання:






Теоретико-методологічні засади історії науки і техніки
Історія науки і техніки як навчальний предмет
Історія природознавчих наук
Історія техніки
Історія соціогуманітарних наук
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:
Л. Л. Товажнянський, ректор НТУ «ХПІ», заслужений працівник вищої
школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної
премії України, д.т.н., проф.
Заступники Голови оргкомітету:
О. Г. Романовський, проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»,
д.пед.н., проф., член-кореспондент Національної академії педагогічних наук
України; Є. І. Сокол, проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»,
член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф.; В. О. Кравець, проректор з
науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», к.т.н., проф.; Ю. Д. Сакара,
проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ», к.т.н., проф.;
М. К. Чеботарьов, проректор з адміністративно-господарської роботи НТУ
«ХПІ»; В. А. Вергунов, директор Державної наукової сільськогосподарської
бібліотеки Національної академії аграрних наук України, д.с-г.н., проф.;
О. Я. Пилипчук, директор центру досліджень історії науки і техніки
ім. О. П. Бородіна
Державного
економіко-технологічного
університету
транспорту, д.б.н., проф.; Ю. О. Храмов, завідувач відділу історії науки і
техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва HAH України, д.ф.-м.н., проф., президент Українського
товариства істориків науки.
Члени оргкомітету:
Д. В. Бреславський, декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»,
д.т.н., проф.; О. М. Гаврись, декан факультету бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ»,

к.е.н., проф.; C. Р. Кагамлик, заступник директора Центру українознавства
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, к.і.н., с.н.с.;
А. С. Литвинко, провідний науковий співробітник відділу історії науки і
техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г. М. Доброва HAH України, д.і.н., с.н.с.; Н. А. Макаренко, директор НДІ
рослинництва, ґрунтознавства та сталого природокористування Національного
університету біоресурсів і природокористування України, д.с-г.н., проф.;
В. І. Ніколаєнко, завідувач кафедри політичної історії НТУ «ХПІ», к.і.н.,
проф.; М. М. Олійник, завідувач кафедри українознавства НДУ Бєлгородський
державний університет, д.і.н., проф.; Ю. І. Панфілов, начальник методичного
відділу НТУ «ХПІ», к.псих.н., доц.; В. С. Савчук, професор кафедри квантової
макрофізики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара,
д.і.н., проф.; В. М. Скляр, завідувач кафедри історії науки і техніки НТУ
«ХПІ», д.і.н., доц.; О. Є. Тверитникова, заступник декана факультету
автоматики і приладобудування НТУ «ХПІ», к.і.н., доц.
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 85, навчальний корпус 4, ауд. 52, кафедра
історії науки і техніки. Тел. (057) 707-65-03; e-mail : kafint@mail.ru,
marina_zoza@mail.ru Секретар оргкомітету – Марина Валеріївна Гутник,
старший викладач кафедри історії науки і техніки, к.і.н.
МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
НТУ «ХПІ», Головний корпус, ауд. 12, вул. Фрунзе, 21
14 листопада 2012, початок о 10:00
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, російська, англійська
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
будуть опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ». Серія «Історія науки і техніки»
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До 01.10.2012 – подати заявку на участь, назву та коротку анотацію доповіді.
До 15.10.2012 – подати повний обсяг статті
Заявка на кожного учасника та текст статті надсилаються в електронному
вигляді за адресами : kafint@mail.ru, marina_zoza@mail.ru
Правила оформлення статті
До публікації приймаються матеріали статей, де витримано вимоги щодо
фахових видань. В них мають бути відображені такі положення:
 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується дана стаття;
 формулювання мети статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку.
Назви файлів в електронному варіанті набираються за прізвищем першого
автора. Стаття повинна бути набрана у редакторі Microsoft Word (шрифт для
тексту Times New Roman, розмір літер – 14, для таблиці та літератури – 14)
через півтора інтервали без переносів. Сторінка А-4 (240x297 мм) з полями
2,5 см з усіх сторін. Сторінки пронумеровані (окрім першої).
Загальний обсяг матеріалів 0,5–0,75 друк. арк. (8 – 12 сторінок).
Типографські погодження та стилі.
УДК набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим
краєм. Потім наводять: прізвища, ініціали авторів (напівжирний, курсив), їхні
посади, учені ступені, звання, нижче – місце роботи (курсивом). Заголовок
статті набирається в наступному рядку і вирівнюється посередині.
Початок абзацу основного тексту виділяється порожнім рядком. Усі
таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту (по можливості нагорі
сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2,
… (використовувати арабську нумерацію). Надписи розташовуються над
таблицями.
Посилання на джерела подаються у квадратних дужках і послідовно
нумеруються (слід використовувати арабську нумерацію) у порядку появи
виноски в тексті статті. Перелік джерел розташовується у порядку їхньої
нумерації, в останньому розділі статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА.
Далі розташовуються анотації українською, російською, англійською
мовами. Анотації повинні містити: прізвища, ініціали авторів, назву статті.
Бібліографічний опис оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Оргкомітет залишає за собою право здійснювати наукове редагування
текстів статей.
ЗАЯВКА УЧАСНИКА


Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Організація
Службова адреса
Телефон службовий
Телефон мобільний
e-mail
Назва доповіді
Форма участі (очна, заочна)
Потреба у бронюванні проживання

