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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Оргкомітет запрошує студентів, аспірантів та 

молодих вчених взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-технічної конференції «Альтернативна 

енергетика, новітні електротехнології та 

інтелектуальні управляючі системи в АПК», 

яка відбудеться 25-26 жовтня 2012р. у м. Києві. 
 

МЕТА 
 
 Узагальнення наукових та практичних 

досліджень в галузях енергозабезпечення, 

новітніх електротехнологій та інтелектуальних 

управляючих систем в АПК. 
 Обмін науково-технічною інформацією серед 

молодих вчених, аспірантів та студентів 

вищих навчальних закладів. 
 Обговорення ефективних шляхів 

впровадження перспективних розробок. 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 
 

 Системи енергозабезпечення на основі 

традиційних та поновлюваних джерел енергії. 
 Методи і засоби підвищення надійності 

систем електропостачання у сільських 

регіонах. 
 Системи автоматизованих електротехнологій 

виробництва, переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції.  
 Новітні електротехнології активації 

електрофізичних процесів в біотехнічних 

системах, які утворює біологічний об’єкт під 

дією сильного електричного, магнітного та 

електромагнітного полів. 
 Системи автоматики, робототехніки та 

інформаційні управляючі системи в АПК.  
 

РОБОЧІ МОВИ 
 

 Українська  Російська  Англійська 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 
 

Матеріали та заявку на участь надсилати в елек-

тронному і паперовому варіантах. 
Обсяг: доповідь – 1-2 повних сторінки. 
Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – 

книжкова. 
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 

мм, праве – 20 мм. 
Шрифт: Times New Roman Cyr 14. 
Інтервал: 1,5.  

Абзац: 1,25 см. 
Розміщення тексту: На початку наукової праці 

зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, 

шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt).  

З нового рядка ЗАГОЛОВОК – великими 

літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times 

New Roman Cyr, 16 pt).  

Далі зазначають відомості про автора та 

наукового керівника, а саме: прізвище, ім'я, по 

батькові, ВНЗ, е-mail, прізвище, ім'я, по батькові, 

вчене звання та посада наукового керівника. 

Текст наукової праці слід набирати в текстовому 

редакторі MS Word 2003, шрифт Times New Roman 

Cyr, 14 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний 

відступ – 1,25 см.  

Формули мають бути написані в програмі 

Equation Editor (цей редактор є внутрішнім 

редактором формул у Microsoft Word). 

Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft 

Word за допомогою функції "Створити рисунок", 

розташовувати їх по центру, шириною не більше 14 

см без обтікання текстом. Фотографії відсканувати 

і внести на електронний носій в окремий файл під 

назвою Foto. Графіки креслити в програмі MS 

Excels і вставляти в текст публікації як рисунки. На 

кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік пот-

рібно робити посилання в тексті.  

Доповіді, які будуть оформлені з порушенням 

вимог, не розглядатимуться. 
 

Строки: подати заявку та тези доповіді в Оргко-

мітет конференції до 30 вересня 2012 року. 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 
Висловлюю бажання взяти участь у роботі 

міжнародної конференції «Альтернативна 

енергетика, новітні електротехнології та 

інтелектуальні управляючі системи в АПК» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  _____________________ 

_______________________________________________________ 

Тематичний напрямок __________________________ 

_______________________________________________________ 

Назва доповіді ________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _________________ 

Посада, назва ВНЗ (установи) ___________________ 

_______________________________________________________ 

Поштова адреса_______________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

е-mail           ___________________________________ 

Тема доповіді_________________________________ 

_______________________________________________________ 

Форма участі (доповідь на секційному засіданні, 

стендова доповідь), необхідне підкреслити. 

Необхідне технічне обладнання для доповіді:  

□ – мультимедійний проектор 

□ – інше 

 Потреба у бронюванні гуртожитку для приїжджих 

чи студентському готелі (так, ні), необхідне 

підкреслити. 

Дата та час заїзду __________________________ 

Дата та час від’їзду ________________________ 

Додаткова інформація для оргкомітету (при 

потребі)__________________________________ 

 


