
ПРЕС-РЕЛІЗ 

ХХV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я – 

MicroCAD-2017» 

 

Сьогодні в житті нашого університету відбувається важлива подія – 

розпочинає роботу ювілейна ХХV Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я 

(MicroCAD-2017)». 

Наша конференція є ровесником сучасної історії незалежності України. 

Мені особливо приємно, що сьогодні ми відкриваємо цю конференцію 

разом з ректором Мішкольцького університету, бо саме у співпраці з цим 

університетом науковий форум було започатковано і у 1993 році  відкрито тут, 

у цьому залі ректорами Юрієм Трохимовичем Костенко та Ференцом Ковачем. 

У чвертьвіковій історії конференції ряди її організаторів в різні роки 

поповнили університети Магдебурга (Німеччина), Петрошан (Румунія), 

Познані (Польща), Софії (Болгарія), дружніми стосунками з якими ми незмінно 

дорожимо. 

Щиро дякуємо всім організаторам  конференції: 

 -  ТОРМА Андрас  – ректор Мішкольцького університету, Угорщина  

 - РАДУ Сорін – ректор Петрошанського університету, Румунія  

 - СТРАКЕЛЯН Йенс – ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон 

Геріке, Німеччина  

 - ЛОДИГОВСЬКІ Томаш – ректор Познанської політехніки, Польща  

 - ШМІДТ Ян – ректор Варшавської політехніки, Польща  

 - ГЕРДЖИКОВ Анастас – ректор Софійського університету «Св. Климент 

Охридський», Болгарія 

 За цей час учасниками нашого наукового форуму стали дослідники з 

декількох сотень міст більш ніж 50 країн світу з усіх континентів крім 

Антарктиди, від Сіетла на Далекому Заході США до Владивостока на 

Далекому Сході Росії. 

Сьогодні ми сердечно вітаємо присутніх в цьому залі 10 закордонних 

гостей нашого університету: 

проф. Андрас Торма, Угорщина, Мішкольц; 

доктор Христина Кісс Ковач, Угорщина, Мішкольц; 

проф. Маріанна Верес Сомоші, Угорщина, Мішкольц; 

проф. Коциські Дердь, Угорщина, Мішкольц; 

проф. Януш Зелінські, Варшава, Польща; 

проф. Станіслав Радковські, Варшава, Польща; 

проф. Мирослав Руцькой, Радом, Польща; 

проф. Аліна Хиз, Піреї, Греція; 

проф. Михаель Коніордос, Піреї, Греція; 

 проф. Грігоріос Гікас, Епір, Греція. 



Ми схиляємо голови в благодарній пам‘яті перед нашим великим другом 

Ласло Грабовські, який разом з Михайлом Федоровичем Семко заклали початок 

нашій дружбі. Ми сердечно і благодарно привічаєм почесних докторів 

НТУ«ХПІ» Ференца Ковача та Яноша Кундрака, які і сьогодні без втоми 

продовжують розвивати добрі традиції нашого співробітництва. 

Земна кулька на долоні з обкладинок програм і матеріалів форумів 

МicroCAD нагадує нам про нашу відповідальність один перед одним і перед 

усією сучасною цивілізацією за сьогодення і майбутнє. За науку, техніку, 

технологію, освіту, здоров'я. 

Досвід конференцій MicroCAD - Харків, що останніми роками збирають 

понад 1000 учасників, вражає. Кількість секцій подвоїлася. Заявки на участь у 

роботі Пленарного засідання і 28-и секцій XХV Міжнародної науково-

практичної конференції «MicroCAD-2017» подали близько 2000 науковців, 

освітян, фахівців із України та 46 учасників із 13 країн близького і далекого 

зарубіжжя, в т.ч. Угорщини, Німеччини, Болгарії, Румунії, Польщі, Греції, 

Сербії, Великобританії, Казахстану, Туркменістану, Грузії, Словаччини, 

Швейцарії – які виголосять 39 доповідей. 

Українські учасники конференції "МісroCAD-Харків’2017" представляють: 

Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Маріуполь, Одеса, Суми, 

Вінниця, Ужгород, Хмельницький, Полтава, Миколаїв, Чернівці,  

Северо-Донецьк, Івано-Франківськ, Житомир, Харків. 

В програму конференції включено 1373 доповіді 1972 авторів з 47 міст 

світу. 

Конференція «MicroCAD-2017» по суті перетворилася на один з провідних 

науково-практичних форумів на Європейському науковому просторі. 

Щиро дякую співорганізаторам та учасникам наших щорічних зборів 

протягом двадцятип’ятиріччя 1993 – 2017 рр. за плідну співпрацю. 

Сердечно вітаю учасників 25-ої конференції MicroCAD–Харків та бажаю 

всім гарного настрою, творчого піднесення, плідної праці і великого успіху на 

обраному шляху. 

 

 

Ректор НТУ «ХПІ», проф., 

Є.І. Сокол 


