Сумський державний університет
Факультет електроніки та
інформаційних технологій
Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих
вчених

X студентська конференція

«ПЕРШИЙ КРОК
У НАУКУ»

24 лютого 2019 року

Перше інформаційне
повідомлення

м. Суми

Організаційний комітет інформує Вас:

24 лютого 2019 року
на базі Сумського державного
університету проводиться
X студентська конференція

«ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ»

Організаційний комітет:
С.М. Солодовніков, в.о. голови
Наукового товариства студентів
(слухачів), аспірантів, докторантів і
молодих вчених СумДУ.
В.М. Ігнатенко, доцент кафедри
електроніки, загальної та прикладної
фізики, к.ф.-м.н.
В.Ф. Нефедченко, доцент кафедри
електроніки, загальної та прикладної
фізики, к.ф.-м.н.
В.В. Коваль, ст. викладач кафедри
електроніки, загальної та прикладної
фізики, к.ф.-м.н.

Основне завдання конференції подолання традиційного розриву між
наукою та освітою.
Задачі:
 формування зацікавленості
молоді до наукової роботи;
 підготовка талановитої молоді для
подальшої наукової роботи;
 підготовка молоді до участі у
наукових конференціях;
 формування уявлень студентів
про напрямки наукової роботи, що
проводиться кафедрами СумДУ.
Більш детальна інформація на сайті










Студентський секретар:
студентка групи СФ-81
Борисенко Анастасія
+38 (095) 8068587




Спонсор конференції:






http://compservice.in.ua



studconf.sumdu.edu.ua
Напрямки:
Актуальні проблеми та
перспективи розвитку сучасної
медицини.
Біофізика та харчові технології.
Держава і право.
Математика. Математична фізика.
Комп’ютерні науки.
Нанотехнології. Тонкі плівки.
Матеріалознавство.
Оптика. Електроніка.
Інформаційні технології.
Суспільство. Економіка.
Управління.
Сучасні медіатехнології.
Сучасні технології промислового
виробництва.
Технічна фізика. Транспорт.
Енергетика.
Фізика Всесвіту. Ядерна фізика.
Філологія у сучасному суспільстві.
Хімія сучасності.
Сучасні екологічні проблеми

За результатами конференції будуть
опубліковані тези доповідей
Заявки на участь приймаються до

06.01.2019
на сайті studconf.sumdu.edu.ua
Кінцевий термін подання тез доповідей -

13.01.2019
Адреса оргкомітету конференції:
вул. Римського-Корсакова, 2,
кафедра загальної та теоретичної
фізики, Сумський держуніверситет,
м. Суми, 40007, Україна
e-mail: studconf-ztf@ukr.net
8 (0542) 68-78-27

Правила оформлення тез:
Для оформлення тексту тез бажано
використовувати
шаблон
“Шаблон_тези.dot”.
http://studconf.sumdu.edu.ua/2019/tez_pa
ttern2019.zip
Мови
конференції
–
англійська,
російська, українська. Текст тез має бути
набраним
у
текстовому
редакторі
сімейства MS Word пакету MS Office.
Обсяг тез повинен складатись із 1-2
повних сторінок А5. Шрифт для тез –
Times New Roman, розмір шрифту – 11,
міжрядковий інтервал – одинарний.
Поля: зверху – 20 мм, знизу – 20 мм,
праворуч – 10 мм ліворуч – 20 мм. Абзац
0,5 см. Назва тез друкується прописними
жирними літерами, через порожній
рядок друкується прізвище та ініціали
авторів, назва навчального закладу,
група. Останній рядок – ПІБ наукового
керівника, якщо він є.
Документи приймаються в електронному
вигляді за адресою: studconf-ztf@ukr.net

