МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Адреса оргкомітету:

Прізвище, ім’я по батькові
___________________________________________
___________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада
___________________________________________
Організація (установа)
___________________________________________
Службова адреса:
___________________________________________
Інформаційні канали зв’язку:
Тел: ___________________
Е-mail:_____________________________________
Планую (потрібне позначити):
Виступити з доповіддю



Виступити зі стендовою доповіддю



Взяти участь як слухач



Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля,
кафедра фізики,
вул. Ватутіна 1а,
м. Луганськ
Оргвнесок:

___________________________________________
Потрібні технічні засоби:

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Для присутніх на конференції складає 70 грн,
збірник тез з пересилкою – 35 грн.
Телефони оргкомітету:
(0642) 50 – 08 – 26
кафедра фізики
Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля
Оргкомітет:
Ганна Миколаївна Хорошун
кафедра фізики, завідувач
Анатолій Дмитрович Філоненко
кафедра фізики, проф., д.ф.-м.н.

Назва доповіді:
___________________________________________
___________________________________________

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДКРИТІ ФІЗИЧНІ ЧИТАННЯ
25 травня 2013

Електронна пошта для листування з секретарем
конференції Алборовим Аланом Віталійовичем
E-mail: acsarmal@mail.ru

Проекційна техніка



Комп’ютер



Інші (зазначити які) _________________________
___________________________________________
Луганськ
2013

ШАНОВНІІ КОЛЕГИ !

Порядок роботи конференції

Вимоги до оформлення тез

25 травня 2013 р

Конференція носить очно-заочний характер та
проводиться у формі пленарних слухань та стендових
презентацій. Тривалість усних докладів: проблемних та
оглядових – 30 хвилин; звичайних – 10-15 хвилин. Для
розміщення стендових докладів надається місце, що
еквівалентне формату А1. Крім того, під час роботи
конференції передбачені технічні екскурсії та
культурна програма.

Тези подають в електронному вигляді, набраному в
текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007
українською,
російською
або
англійською
мовами. Поля: 30 мм зверху, 25 мм ліворуч, праворуч,
знизу (рамка тексту 24x16 см). Тексти тез мають бути
ретельно відредаговані і перевірені авторами. Шрифт Times New Roman 12, інтервал між рядками
одинарний. Абзацний відступ - 1 см.

Важливі дати

Назва тез: вирівнювання по центру, прописними
напівжирними літерами. Крапку після заголовків не
ставлять. Шрифт 14 (вниз 2 інтервали при шрифт 12).

- подання заявки на участь у конференції за формою,
що додається (на електронну адресу оргкомітету) та тез
доповіді до 6 травня 2013 р;
.

Автори: (ініціали, прізвища): вирівнювання по центру,
малими напівжирними літерами, через кому, без
вказівки вчених звань та наукових ступенів. Шрифт 12
(вниз 2 інтервали). Місце роботи.

на базі Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля відбудеться
Всеукраїнська науково-практична конференція
ВІДКРИТІ ФІЗИЧНІ ЧИТАННЯ
Запрошуємо до участи в конференції науковців,
здобувачів, спеціалістів, студентів
та всіх
зацікавлених .
Початок о 1100, в 108 аудиторії 11 корпуса
СНУ ім. В. Даля
Основні тематичні напрямки конференції:

Ядерна фізика.

Теоретична фізика.

Фізика радіаційних та іоно-плазмених
технологій.

Фізика лазерів.

Нанотехнології,
наноматеріали
та
квантово-розмірні структури.

Проблеми та питання моделювання
фізичних процесів в техніці та технологіях.

Проблеми зв’язку і взаємодії фізики та
технічних наук.

Фізика конденсованого стану та міжфазні
явища.

Проблеми вузівської підготовки фахівців
з фізики в контексті Болонського процесу.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У
КОНФЕРЕНЦІЇ

Текст тез: З абзацу (шрифт 12), вирівнювання - по
ширині.
Тези конференції передбачено надрукувати до початку
конференції
Оформлені належним чином статті за рекомендацією
програмного комітету планується
надрукувати в
науковому журналі «Вісник Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля»
(входить до переліку фахових видань ВАК України).

Формули: вирівнювання по центру, в редакторі
формул. Формули повинні бути набрані в редакторі
Equation 1.0-3.0. Розміри: шрифт Times New Roman Cyr
звичайний 10 пт; великий індекс 7 пт; дрібний індекс 5
пт; великий символ 12 пт; дрібний символ 10 пт; змінні
курсивом; матриця вектором напівжирним; розмір
формули не перевищує по ширині 160 мм, по висоті
245 мм.
Список використаних джерел: Жирними малими
літерами наприкінці тез, через два інтервали вниз
тексту в порядку згадування джерел (не більше 5 - 7
джерел). Шрифт 12. Посилання на бібліографічні
джерела в тексті - в квадратних дужках. Опис джерел згідно ГОСТ 7.1-84 (з Змінами № 1 від 1 липня 2000 р.)

