НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції):





навчально – методичний;
науково – дослідний, нженерний;
інформаційного забезпечення навчального
процесу та фізичних досліджень;
історії фізики.
УМОВИ УЧАСТІ:

До участі в конференції запрошуємо студентів 1 - 4 курсів ВНЗ Харківського регіону та всіх
зацікавлених осіб.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ:
Назва доповіді __________________________

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації

Автор (и) _______________________________

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Назва секції ____________________________

Кафедра загальної та експериментальної фізики

Відомості про кожного автора:
1) студент (и):
Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________

Для участі в конференції необхідно підготувати тези доповідей і заявку та надіслати їх
на офіційний e-mail конференції не пізніше
15 березня 2017 року.
Мови конференції: українська, російська.

По батькові ____________________________
Назва ВНЗ, факультету та кафедри
______________________________________

Організаційний внесок - відсутній.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Контактний телефон _____________________
E-mail _________________________________

Адреса оргкомитету:
м. Харків, вул. Кирпічова 2, НТУ «ХПІ»,
корпус У-2, кафедра ЗЕФ, кім.10.
Е-mail: snto_oef@mail.ru
Телефони:

Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові ____________________________

+3 8099-402-68-44 Андреєва Ольга Миколаїна
+3 8097-547-09-93
(вчений секретар);
(057) 707-63-47

2) керівник (и)

Уварова Наталя Іванівна
(технічний секретар).

Наук. ступінь, вч. звання _________________
Посада ________________________________
E-mail _________________________________

Інформаційне повідомлення
XVІІ регіональна
наукова студентська конференція
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ФІЗИКИ ТА ЇХ НФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
12 - 13 квітня 2017 р.
НТУ «ХПІ»
Харків, 2017

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
щорічної 17-ої регіональної наукової студентської конференції “Актуальні проблеми фізики
та їх інформаційне забезпечення”.

до 15.03.2017 р. - останній строк подання тез
доповідей;
до 20.03.2017 р. - повідомлення про включення
доповідей до програми конференції;
- надсилання програми конфе03.04.2017 р.
ренції та запрошень учасникам;
12.04.2017 р. - реєстрація учасників конференції;
з 11.00
12.04.2017 р. - урочисте відкриття конференції та початок пленарного зао 12.35
сідання;
- робота на секціях.
13.04.2017 р.

Впродовж 16 років кафедра «Загальної та
експериментальної фізики» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводить регіональну студентську наукову конференцію “Актуальні проблеми
фізики та їх інформаційне забезпечення”.
Мета конференції полягає в залученні студентів ВНЗ до наукової діяльності та розвитку
їхніх творчих здібностей в сфері сучасних теоретичних, експериментальних та прикладних
проблем фізики.
Під час роботи конференції планується :
- розглянути нові лекційні демонстрації, розробки
нових
лабораторних
робіт
та
комп’ютерних моделей фізичних явищ та процесів, які розроблені для наукових досліджень та
демонстрацій в навчальному процесі;
- ознайномитись з результами роботи студентів в наукових лабораторіях ВНЗ з дослідів
фізичних явищ та реальних інженерних проектів;
- обговорення філософсьсих, історичних та
сучасних проблеми фізики та наукових і практичних результатів застосування сучасних інформаційних технологій в фізиці;
- встановлення та розвиток нових контактів
у сфері наукового співробітництва між студентами різних навчальних закладів Харківського
регіону.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Є.І. Сокол – д.т.н., проф., ректора НТУ «ХПІ»
(голова);
Р.П. Мігущєнко – д.т.н., доц., проректор НТУ
«ХПІ» (заступник голови);
А.П. Марченко – д.т.н., проф., проректор НТУ
«ХПІ» (заступник голови);
О.П. Сук – к.ф.-м.н., проф., зав. кафедри загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ»
(заступник голови).
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
О.П. Сук – к.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри
ЗЕФ, голова комітету;
І.В. Синельник – к.п.н., доц., заст. голови;
Г.І. Копач – к.ф.-м.н., доц., заст. голови;
С.Д. Гапоченко – к.ф.-м.н., доц.;
Т.М. Шелест – к.ф.-м.н., доц.;
О.М. Андреєва – к.ф.-м.н., ст.в. вчений секретар;
Н.І. Уварова – технічй секретар.

Тези доповідей будуть надруковані у збірці
матеріалів, яку отримає кожен учасник до початку роботи конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Приймають до друку тези обсягом 1-4 повні
сторінки, набрані в текстовому редакторі MS
Word (формати *.doc,*.docx), формат А5, шрифт
Times New Roman, розмір 10 пт, інтервал –
одинарний.
Параметри сторінки (поля): верхнє – 20 мм,
ліве та праве – 20 мм, нижнє – 22 мм, (гарнітура).
На першій строчці посередині назва тез надрукована великими літерами (шрифт розміром
12 пт, напівжирний, прописний),
Наступна строчка по середині вказати повну
назву ВНЗ (шрифт розміром 12 пт, напівжирний, курсив),
Далі посередині вказати авторів доповіді:
ініціали прізвище(а) студента(ів) (розміром
12 пт, напівжирний курсив); на наступному рядку посередині вказати посаду, ініціали прізвище(а) керівника(ків) (розміром 12 пт, напівжирний курсив).
Нижче через інтервал 12 пт друкується основний текст доповіді (шрифт розміром 10 пт, інтервал – одинарний, шрифт Times New Roman).
Формули виконувати в редакторі формул,
розташовувати по середині.
Малюнки та графіки розмішувати в тексті.
Після тексту надати список літератури.

