Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ»

НПУ імені М.П.Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет
Метою конференції є обговорення актуальних проблем, пов’язаних із реалізацією
енергоефективних технологій в Україні, пошук оптимальних шляхів їх вирішення, обмін
дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, представники ділових кіл, аспіранти, здобувачі, студенти.
Основні напрями роботи конференції:
 міжнародний досвід науково-технологічних досліджень та результати впровадження енергоефективних технологій;
 державні програми енергомодернізації та особливості її реалізації в Україні;
 енергоаудит промислових та житлових приміщень, заходи з енергомодернізації;
 енергобезпека та антикризова діяльність підприємств, установ і приватних господарств;
 відновлювальні (альтернативні) джерела енергопостачання;
 екологічна складова використання відновлювальних джерел енергії;
 просвітницька діяльність у навчальних закладах з проблем енергоефективності.
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі: дистанційна.
Умови участі у конференції:
До 27 листопада 2018 року (включно) необхідно:
1) надіслати на електронну адресу оргкомітету (science_ppmd@npu.edu.ua):

- тези доповіді (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та
ініціалів учасника конференції та має містити у другій частині слово «Тези»
(наприклад, Петренко С.В._Тези);
- заповнену форму учасника конференції (подається у тому ж файлі з тезами в кінці документу).
2)

відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу
має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів першого учасника
конференції та містить у другій частині слово «Квитанція» (наприклад, Петренко С.В._Квитанція).

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного
терміну.
Прохання учасникам, які не отримали підтвердження протягом 3 діб, продублювати інформацію ще раз.
Організаційний внесок:
З метою відшкодування організаційних і видавничих витрат авторам необхідно
зробити організаційний внесок у розмірі 150 грн.
Пересилання матеріалів (збірника і сертифікату учасника) та поштовий переказ коштів за участь у конференції здійснюється за рахунок автора, або матеріали можна отримати за адресою організаційного комітету.
Електронний варіант збірника тез буде надісланий учасникам по завершенню
конференції на електронну адресу, вказану в заявці.
Адреса організаційного комітету:
вул. Леся Курбаса, 2а, м. Київ, Україна, 03035, Кафедра Загально-технічних дисциплін та охорони праці, к. 3.5, Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Контактна інформація:
(095) 394 75 30

Олександр Миколайович Кучменко

(068) 372-37-99

Юрій Владиславович Немченко

E-mail: science_ppmd@npu.edu.ua
Web: http://ipf.npu.edu.ua/cuens-ipf/konferentsii-olimpiady
Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на
аркушах формату А4, набраного в MS Word. Надлишкові сторінки оплачуться з розрахунку 30 грн за сторінку (повну чи не повну).

2. Поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см; ліве – 2 см.
3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1.
4. Назва тез друкується по центру сторінки ПРОПИСНИМИ літерами, жирним
шрифтом. Під назвою справа – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий
ступінь, вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де
працює автор (співавтор).
5. Формули виконуються за допомогою редактора MS Equation, а таблиці і рисунки інтегруються в тіло текстового документа.
6. Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Література:» (по центру сторінки). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера
сторінки (сторінок), наприклад: *5, с. 115+. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно
підготовлені.
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
Для студентів тези повинні мати рекомендацію наукового керівника.

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У РОБОТІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Напрям: Відновлювальні джерела енергії
М.І.Степаненко,
к.пед.н., доцент,
НПУ ім.М.П.Драгоманова
НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЕНРЕГОСЕКТОРУ
Текст тез
Після тексту подаються відомості про автора (авторів) матеріалу:
Для викладачів і наукових співробітників:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);
3) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому працює учасник
конференції;
4) назва кафедри (відділу) і посада;
5) контактний телефон;
6) електронна адреса;
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (додаткова плата - 15 грн.);
8) поштова адреса для пересилки матеріалів і № поштового відділення;
9) поштова служба (Укр. Пошта, нова пошта, міст експрес, деливери)
Для аспірантів:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому навчається учасник конференції;
3) назва кафедри і рік навчання;
4) контактний телефон;
5) електронна адреса;
6) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (додаткова плата - 15 грн.);
7) поштова адреса для пересилки матеріалів і № поштового відділення;
8) поштова служба (Укр. Пошта, нова пошта, міст експрес, деливери)
Для студентів:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник конференції;
3) назва факультету і курс навчання;
4) контактний телефон;
5) електронна адреса;
6) рекомендацію наукового керівника та відомості (П.І.П., ступінь, звання);
7) зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (додаткова плата - 15 грн.);
8) поштова адреса для пересилки матеріалів і № поштового відділення;
9) поштова служба (Укр. Пошта, нова пошта, міст експрес, деливери).

