Вимоги до оформлення матеріалів
1. Тези. Обсяг тез – 1 повна сторінка формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі
Word for Windows (версія 2003 або нижче). До тез повинна
бути додана заявка на участь у конференції. Тези повинні
бути надіслані електронною поштою.
2. Доповідь (стаття). Стаття повинна бути підготована українською мовою і надрукована на одній стороні аркушів формату А4. Поля: 3 см зліва, 1,5 см справа, по 2 см зверху і
знизу. (Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані).
Обсяг публікації – не менше 3 і не більше 5 сторінок тексту.
Доповіді повинні бути надіслані електронною поштою, а
також роздруковані і підписані авторами і надіслані листом.
До статті додаються: 1) авторська довідка на доповідь; учасники з країн СНД повинні повідомити про можливість відкритої публікації доповіді (2 примірники); 2) окремим документом - реферати трьома мовами (українська, російська,
англійська) обсягом до 10 рядків, які включають назву статті
та прізвища авторів, бібліографічний опис, анотацію та ключові слова.

Оформлення статті
Для підготовки статті застосовувати текстовий редактор
MS WORD for WINDOWS (97 – 2003), використавши шрифт
Times New Roman Cyr, 14 пт. з полуторним міжрядковим
інтервалом. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно
вказати індекс УДК. З наступного рядка друкуються: ініціали
та прізвища авторів, вчений ступінь, звання (друкувати малими жирними літерами, відцентрувати). З нового рядка –
назва статті (великими напівжирними літерами, відцентрувати). З нового рядка – анотація статті. Анотація – це реферат
статті без бібліографічного опису (шапки реферату). З нового
рядка – вступ. Далі – основний текст статті. Після списку
літератури довідка про авторів: прізвище, ім'я, по батькові
(повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна
назва установ де працюють співавтори, номери телефонів
для зв'язку.
Формули повинні набиратися у редакторі формул
(Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи
грецьких літер. Кожна формула набирається як один об'єкт
(full – 14 pt; subscript/superscript – 11 pt; symbol – 120 %).
Ілюстрації подаються включеними (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого
посилання на неї.
Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним
заголовком та нумерацією.
Висновки друкуються після основної частини тексту.
Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ
ГОСТ 7.1. 2006 і подається загальним списком у кінці рукопису. Список складається за чергою посилань у тексті (а не
за абеткою).

У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в
квадратні дужки (наприклад, [1, 2]). Посилання на ще не
опубліковані праці не допускаються.
Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установ де працюють співавтори, номери телефонів, адреси електронної пошти.
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Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну
ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі
науки, встановлення плідних контактів, заохочення
талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу
увагу в ході конференції передбачається приділити
застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам
енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних
системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям.
Напрямки роботи конференції:
• Теоретичні проблеми оптимального керування;
• Електроенергетичні системи та керування ними;
• Електромеханічні системи, електротехнічні комплекси та керування ними;
• Електротехнологічні процеси й енергозбереження.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
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Члени:
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ГОЛОВНІ ДАТИ:
Подання тез та заявок
до 9 вересня 2013 р.
Повідомлення про включення до програми конференції
до 20 вересня 2013 р.
Подання текстів статей та реєстраційних внесків
до 1 жовтня 2013 р.
Початок реєстрації
22 жовтня о 9:00
Реєстраційний внесок
Громадяни
України
200 грн.
150 грн.
80 грн.

Інші

Науковці
$50
Аспіранти
$25
Студенти
$15
(Без ПДВ)
У вартість реєстраційного внеску входять: оренда
комп’ютерного та проекційного обладнання для супроводу доповідей, обслуговування обладнання, інформаційне забезпечення, забезпечення учасників науково-методичними матеріалами та канцелярським приладдям, кава-брейк у перервах між засіданнями, ознайомлення з місцевими визначними місцями. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки після отримання
повідомлення про включення до програми конференції. В разі неявки на конференцію сплачені внески не
повертаються.
Реєстраційні внески слід переводити на такий рахунок
р/р 26008214829 в Райффайзен-банк Аваль м.Київ
МФО 380805
інд. код: 1937617797 (не є платником ПДВ)
з поміткою: оргвнесок «ОКЕУ-2013»
Проживання учасників конференції планується в гуртожитках ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім
замовленням і окрему оплату. Вартість проживання
буде повідомлена додатково).

Для участі в конференції необхідно представити
в електронному вигляді (e-mail):
до 9 вересня – заявку, тези;
до 1 жовтня – тексти статей, копію квитанції або
платіжного доручення про перерахування орг.
внеску і авторську довідку.
Заявка на участь у конференції (для кожного з
співавторів)
Ім’я та прізвище
Науковий ступінь, вчене звання
Держава, місто, підприємство (установа)
Посада
Адреса (службова)
Телефон
E-mail
Форма участі (доповідь, співавторство,
участь у обговоренні)
№ складу "Нової пошти"
Матеріали конференції:
Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції.
Матеріали доповідей рекомендовані до публікації
будуть опубліковані в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК (ДАК) України: «Вісник ВПІ»,
«Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія»,
«Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» та електронному науковому фаховому журналі
«Наукові праці ВНТУ».
Адреса для спілкування
кафедра ЕСС, ВНТУ,
Хмельницьке шосе, 95,
м. Вінниця, 21021,
Україна
Тел.: (0432)-598377; (0432)-598245
E-mail: okey2013@vntu.edu.ua
Web-сайт конференції
http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013

