Реєстраційна форма
для участі у роботі
Міжнародної науково-практичної
конференції
«Розвиток інноваційної діяльності в галузі
технічних і фізико-математичних наук»

Для участі в конференції необхідно вислати:
 Реєстраційну форму для участі у конференції,
що включає відомості про доповідача: прізвище,
ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий
ступінь та вчене звання, адреса, контактний
телефон.
 Електронні варіанти тез та копію квитанції про
сплату організаційного внеску.

Прізвище*________________________________
Ім’я* ____________________________________
По батькові* _____________________________
Науковий ступінь_________________________
Вчене звання_____________________________
Місце роботи _____________________________
Адреса __________________________________
Телефон _________________________________
E-mail ____________________________
Автори та назва доповіді ____________________
__________________________________________

Вид доповіді (пленарна, секційна, стендова)____

Просимо авторів при оформленні тез доповідей
керуватись такими правилами:
1. Тези доповідей, що містить матеріали, набрані в
редакторі Microsoft Word 2003 чи пізніших версій
надсилаються на електронну адресу ealysenkov@ukr.net.
2. Параметри сторінки: формат А4 (210×297 мм),
орієнтація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки
без нумерації.
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14
пунктів. Допускається виділення символів (фрагментів
тексту)
напівжирним
шрифтом
та
курсивом.
Рекомендується уникати (там де це можливо) набору
тексту прописними літерами. Назву тез не допускається
набирати з підкресленням.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см,
відступи зліва і справі 0 см, інтервал між рядками
одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання
абзаців – за шириною.
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку
групуються в один об’єкт разом із надписами без
обрамлення.
6. Таблиці виконуються за допомогою пункту меню
«Таблиця».
7. У
разі
значного
відхилення
від зазначених
рекомендацій оргкомітет залишає за собою право
редагування авторського тексту.
8. Обсяг тексту з рисунками і таблицями не повинен
перевищувати 3 сторінки. Бажано, щоб текст заповнював
всю сторінку.

Форма участі (очна, заочна) _________________

Дата
*Указується учасником (доповідачем)

Підпис

Тези доповідей просимо надсилати на електронну
адресу оргкомітету конференції – ealysenkov@ukr.net.
Реквізити для оплати оргвнеску будуть надіслані автору
на електронну адресу після отримання оргкомітетом тез
доповідей у електронному вигляді.

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний університет
імені В.О.Сухомлинського
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
Інститут механіки імені С.П.Тимошенка НАНУ
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ
Інститут технічної теплофізики НАНУ
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова

Розвиток інноваційної діяльності в галузі
технічних і фізико-математичних наук

Міжнародна науково-практична конференція
22 – 24 вересня 2016 р.
Миколаїв
2016

Шановні колеги!

Організаційний комітет:

Організаційний внесок

Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського запрошує взяти
участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Розвиток інноваційної діяльності в
галузі технічних і фізико-математичних наук»,
яка відбудеться 22-24 вересня 2016 року на базі
МНУ імені В.О.Сухомлинського та одного з
пансіонатів, розташованих на березі Чорного
моря (с. Рибаківка, Миколаївської області).

член-кореспондент НАПН України, доктор
технічних наук, професор Будак В.Д.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Рехтета М.А.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Овчаренко А.В.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Січко В.М.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Дінжос Р.В.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Ушкац М.В.
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Махровський В.М.
кандидат фіз.-мат. наук Лисенков Е.А.
кандидат фіз.-мат. наук Дармосюк В.М.
кандидат фіз.-мат. наук Васильєва Л.Я.

Організаційний
внесок
сплачується
учасниками конференції у національній валюті
України розміром 300 грн, для молодих учених
(у віці до 35 років) – 200 грн, для студентів та
магістрантів – 100 грн. У випадку заочної участі
в роботі конференції сплачується оргвнесок у
розмірі 150 грн. Оргвнесок призначений для
опублікування праць конференції, оренду
приміщень та транспорту, перерви на каву та
інші організаційні витрати. Проживання,
харчування та проїзд оплачуються окремо.
Організаційний внесок повинен бути
сплачений до 01.08.2016. Квитанцію
про
сплату оргвнеску необхідно надіслати у
відсканованому вигляді, зазначивши прізвище
учасника, на е-mail конференції.

Темою конференції є актуальні проблеми
фізико-хімії структурно-неоднорідних систем,
моделювання явищ та процесів.
Основні напрямки роботи конференції:
1. Фізика конденсованого стану речовини.
2. Хімія
конденсованих
структурнонеоднорідних систем.
3. Геометричне,
математичне
та
комп’ютерне моделювання явищ, систем
і процесів.
4. Моделі та методи аналізу даних.
5. Проблеми
професійної
підготовки
фахівців
технічного
та
фізикоматематичного напрямку.
6. Нові матеріали та технології.
Наукова програма конференції передбачає:
- пленарні доповіді (30 хв.)
- секційні доповіді (15 хв.)
- стендові сесії.
Робочі мови конференції
російська, англійська.

–

українська,

Члени програмного комітету:
Гузь О.М. (Київ)
Григоренко Я.М. (Київ)
Кубенко В.Д. (Київ)
Кушнір Р.М. (Львів)
Фіалко Н.М. (Київ)
Шут М.І. (Київ)
Будак В.Д. (Миколаїв)
Григоренко О.Я. (Київ)
Жук Я.О. (Київ)
Грищенко Г.О. (Київ)
Карнаухов В.Г. (Київ)
Клепко В.В. (Київ)
Сулим Г.Т. (Львів)
Буй Д.Б. (Київ)
Мочалов О.О. (Миколаїв)
Устенко С.А. (Миколаїв)
Борисенко В.Д. (Миколаїв)
Мольченко Л.В. (Миколаїв)
Поздєєв В.О. (Миколаїв)
Горбачук І.Т. (Київ)
Бойчук В.І. (Дрогобич)
Мамалуй А.О. (Харків)

Адреса оргкомітету:
Миколаївський національний університет
імені В.О.Сухомлинського
м. Миколаїв – 30, вул. Нікольська, 24,
індекс 54030.

Важливі дати:
Подання реєстраційної
форми учасник
– до 15.07.2016
Направлення тез доповіді – до 15.07.2016
Перерахування оргвнеску – до 15.08.2016

Контактний телефон: (0512) 37-88-12
Електронна адреса оргкомітету конференції:
ealysenkov@ukr.net

