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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ-2012
4 червня – 8 червня 2012 р., м. Вінниця, Україна

Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Національний технічний університет
України „Київський політехнічний інститут”, Вінницький Національний технічний університет спільно з:
•
•
•
•
•

Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут”
Національним університетом “Львівська політехніка”
Науковою радою з наукових основ електроенергетики
Секцією “Україна” Міжнародного інституту IEEE
Громадською організацією “Пані Наука”
повідомляють про проведення XІІ Міжнародної науково-технічної конференції
"ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ - 2012"
Програмний комітет
Голова:
академік НАН України
Стогній Борис

Почесний голова:
академік НАН України
Шидловський Анатолій
Заступники голови:

академік НАН України
Кириленко Олександр

академік НАН України
Якименко Юрій
Члени програмного комітету:

професор
Грабко Володимир

Антонов Олександр, проф. (UA)
Михальський Валерій, д.т.н. (UA)
Буткевич Олександр, проф. (UA)
Павлов Геннадій, проф. (UA)
Воропай Микола, член-кор. РАН (RU)
Переверзєв Анатолій, проф. (UA)
Волков Ігор, член-кор. НАНУ (UA)
Півняк Геннадій, академік НАНУ (UA)
Гарганєєв Олександр, проф. (RU)
Праховник Артур, проф. (UA)
Денисов Олександр, проф. (UA)
Пуйло Гліб, проф. (UA)
Денисов Юрій, проф. (UA)
Розов Володимир, член-кор. НАНУ (UA)
Денисюк Сергій, проф. (UA)
Сегеда Михайло, проф. (UA)
Дідковський Віталій, проф. (UA)
Сокол Євген, проф. (UA)
Домнін Ігор, проф. (UA)
Стахів Петро, проф. (UA)
Жаркін Андрій, член-кор. НАНУ (UA)
Стжелецкі Ришард, проф. (PL)
Жуйков Валерій, проф. (UA)
Сивокобиленко Віталій, проф. (UA)
Зінов’єв Геннадій, проф. (RU)
Терещенко Тетяна, проф. (UA)
Клєпіков Володимир, проф. (UA)
Тимофєєв Володимир, проф. (UA)
Кондратенко Ігор, д.т.н. (UA)
Титко Олексій, член-кор. НАНУ (UA)
Кузнєцов Володимир, член-кор. НАНУ (UA)
Харитонов Сергій, проф. (RU)
Лежнюк Петро, проф. (UA)
Щерба Анатолій, член-кор. НАНУ (UA)
Леонтьєв Василь, проф. (UA)
Шидловська Наталія, член-кор. НАНУ (UA)
Липківський Костянтин, проф. (UA)
Юрченко Микола, проф. (UA)
Макаров Анатолій, проф. (DE)
Ямненко Юлія, проф. (UA)
Мислович Михайло, проф. (UA)
Яндульський Олександр, проф. (UA)
Організаційний комітет:
Голова:
Заступники голови:
к.т.н. Хімюк Іван
к.т.н. Хижняк Тетяна
к.т.н. Розводюк Михайло
к.т.н. Городжа Людмила
к.т.н. Блінов Ігор
к.т.н. Танкевич Сергій

Члени організаційного комітету
к.т.н. Комар Вячеслав
к.т.н. Волківський Вадим
Пічкальов Євген

Місце проведення конференції: Вінницький Національний технічний університет
Секції наукової роботи конференції:
1. Теоретична електротехніка
2. Електроенергетичні комплекси, системи та керування ними
3. Електротехнічні комплекси
4. Smart Grid технології
Питання, що розглядаються на секціях:
моделювання, аналіз, синтез та оптимізація,
електромеханічні системи та електропривод, електротехнології, керування та регулювання,
інформаційні технології та інтелектуальні системи, перетворення параметрів електричної енергії,
електромагнітна сумісність, якість електричної енергії, діагностика та захист, системи з
розосередженою генерацією.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Графік підготовки доповідей на конференцію:
• подання заповненої реєстраційної картки та короткої доповіді (2 сторінки формату А4, оформлені
згідно з правилами) для публікації в журналі «Технічна електродинаміка» …….не пізніше 30.12.2011
• повідомлення про прийняття доповіді ……………………………………………………….. 30.01.2012
• подання розширеного варіанту доповіді (до 8 сторінок формату А4, оформлені згідно з правилами)
для електронної публікації...………………………..…………….………………….не пізніше 20.03.2012
• сплата організаційного внеску ………………….....…………………………..……не пізніше 15.04.2012
Реєстрація учасників відбувається в on-line форматі з 20.10.2011р. до 30.12.2011р. на сайті
конференції (http://fel.kpi.ua/ppe) в розділі „Реєстрація”.
Доповіді подаються в форматі, повністю сумісному з Word97-2003, та оформлені згідно з правилами
(додаються). Короткі доповіді (2 сторінки формату А4) надсилаються в роздрукованому варіанті в
одному екземплярі та в електронному вигляді на адресу організаційного комітету конференції.
Розширені доповіді (до 8 сторінок формату А4) надсилаються тільки в електронному вигляді на e-mail
конференції.
Організаційний внесок учасників конференції складає еквівалент 120 Євро і включає публікацію
однієї доповіді, набір учасника, два сніданки, два обіди, товариську вечерю з нагоди відкриття
конференції, екскурсію та участь у заключному засіданні конференції на теплоході.
Для аспірантів, що подають доповідь самостійно, без співавторів, організаційний внесок за участь у
конференції складає 60 Євро і включає публікацію однієї доповіді, набір учасника, два сніданки та два
обіди.
Публікація доповідей конференції буде здійснюватися у випуску журналу "Технічна
електродинаміка", який входить до міжнародного кола періодичних видань і представлений у
загальнодержавних реферативних базах даних, реферативному журналі ВІНІТІ РАН (Росія, Москва),
науковій електронній бібліотеці Росії ELIBRARY та відправлений на перевірку в Міжнародні бази
Scopus та IndexCopernicus. Журнал входить до переліку фахових видань ВАК України.
Дозволяється публікація не більше двох доповідей одного автора самостійно або у співавторстві.
При публікації другої доповіді сума організаційного внеску має бути збільшена на еквівалент
10 Євро.
Організаційний комітет залишає за собою право відхилити надіслані авторами доповіді у випадку
невідповідності оформлення матеріалів встановленим вимогам або в разі отримання негативної
рецензії.

Просимо авторів чітко дотримуватися правил оформлення доповідей

Детальна інформація про конференцію міститься на сайті конференції: http://fel.kpi.ua/ppe
Адреса організаційного комітету конференції: м. Київ, вул. Політехнічна, 16, к. 313, 03056
Тел. (044) 454-90-69, (044) 454-90-71
e-mail: mailppe2012@gmail.com

