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ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теоретична світлотехніка та фізіологічна оптика
Метрологія, стандартизація та сертифікація в світлотехніці
Світлотехнічні пристрої та системи
Комп’ютерні технології в світлотехніці
Спеціальні світлотехнічні установки
Енергозберігаючі технології в світлотехніці
Нові матеріали та ефекти для світлотехніки
Дизайн світлового середовища

Подання заявки (реєстраційної форми) на участь у конференції до 4 квітня 2017р.
Останній термін подання матеріалів (тези та копія квитанції про сплату) – 5 червня 2017р.
Адреса організаційного комітету конференції:
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ім. О.М. Бекетова
вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.
Секретар конференції: к.т.н., доц. Іоффе Кристина Ігорівна
Технічний секретар: Колесник Анастасія Ігорівна
Тел. (+38 057) 707-32-42; факс: (+ 38 057) 706-15-54
E-mail: sds@kname.edu.ua; light2017@kname.edu.ua
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

VI Міжнародна науково-технічна конференція

«Актуальні проблеми світлотехніки»
Для участі в конференції необхідно надати:
заяву відповідно форми, що додається (Додаток 1);
тези доповіді та доповідь, які необхідно оформити у відповідності до вимог, їх електронні копії та рецензію
(Додаток 2);
копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Організаційний внесок становить:

300 грн.
150 грн. грн. для аспірантів.

Окремі доповіді будуть опубліковані у фаховому журналі «Світлотехніка та електроенергетика», що
індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat (OAIster).
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.
Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
Фамілія
Ім’я
По батькові
Вчене звання
Вчена ступінь
Організація
Посада
Контактна інформація
Телефон
Факс
E-mail
Я планую :
виступити з пленарною доповіддю
виступити з секційною доповіддю
прийняти участь у конференції
Інформація про доповідь (автор та назва)

Тематика конференції:

Реєстраційну форму надати до 4 квітня 2017р.;
копію квитанції про сплату, примірник тез доповіді,
підписаний авторами та їх електронну версію 5 червня 2017 р.

Організаційний внесок містить: видання програми,
збірника тез доповідей конференції та організаційні
витрати.
Бронюванням
займається.

місць

у

готелях

оргкомітет

не

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ:
Об’єм – від 4 сторінок формату А4.
Поля – 25 мм.
Шрифт: Times New Roman, розмір шрифта 12,
інтервал між строк – одинарний.
Назва доповіді, анотація і автори на 3х мовах
(українській, російській і англійській).
Текст статті повинен бути структурованим і
містити всі основні частини, які характерні для
опису наукового дослідження: вступ, основна
частина, висновки.
Формули, символи, змінні, що зустрічаються в
тексті, повинні бути набрані як об’єкти Microsoft
Equation, шрифтом 12 (формула посередині,
нумерація формул з права).
Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та
компактними. Редактори: СorelDraw, Table Editor,
Microsoft Excel.
Порядок розміщення матеріалу:
УДК (14 шрифт, напівжирний)
Наступна строчка – фамілія, ініціали авторів по
центру строчки, вчена ступінь. Повна назва
організації, поштова адреса, телефон, E-mail по
центру строчки (12 шрифт).
НАЗВА СТАТТІ (великими напівжирними буквами
по центру строчки 14 шрифт, курсив).
Наступна строчка - анотація (12 шрифт, курсив).
Через строчку – з абзаца текст статті. (12 шрифт).
Список використаних джерел (10 шрифт)
оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Бібліографічний запис.
Назва статті, фамілія, ініціали авторів, анотація на
українській,
російській
і
англійській
мовах
(12 шрифт).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Об’єм – до 2 сторінок формату А4.
Оформлення див. в вимогах до оформлення
доповіді. Тези без анотацій.
За достовірність та правильність викладеного
матеріалу відповідальність несуть автори.

