ПОЛОЖЕННЯ
про студентську наукову конференцію з прикладної фізики фізико
технічного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
До участі в Конференції запрошуються студенти, які займаються науковими
дослідженнями в галузі експериментальної та теоретичної фізики. На пленарних засіданнях
конференції виступатимуть запрошені провідні вчені.
Метою конференції є підвищення професійної кваліфікації та наукового рівня
студентів, які займаються дослідженнями в галузі прикладної фізики, теоретичної фізики,
експериментальної ядерної фізики, фізики плазми, фізичних технологій та
матеріалознавства. Крім того суттєвим є обмін ідеями та підходами, апробація нових
наукових результатів, набуття досвіду публічного виступу та захисту основних положень
науководослідної роботи.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ:
1.Теоретична фізика
2.Експериментальна ядерна фізика
3.Фізика плазми
4.Фізичні технології
5.Матеріалознавство
6.Медична фізика
Доповіді учасників будуть заслухані на секційних засіданнях, а тези доповідей
надруковані у окремій збірці. Автори кращих доповідей будуть відзначені та "їм буде
запропоновано підготувати статті до публікації в журналі «Вісник ХНУ. Серія: ядра,
частинки, поля». Після оголошення рішення програмного комітету  статтю необхідно
підготувати до друку з урахуванням правил журналу „Вісник ХНУ" і надати протягом
місяця у редакцію журналу.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Місце проведення  м. Харків, прт Курчатова, 31, Фізикотехнічний факультет
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Мови  українська.
Форми участі  усна доповідь (до 10 хвилин, презентація на слайдовому проекторі або
мультимедійному проекторі, за вибором доповідача).
Матеріали конференції  публікація тез доповідей у збірнику.
Участь у конференції  для включення до програми конференції Ваших матеріалів Вам
треба подати до Оргкомітету текст тез доповіді, що були рекомендовані профільною
кафедрою. Тези доповідей будуть прорецензовані програмним комітетом.
ВАЖЛИВІ ДАТИ
до 1 липня 2009 року  подання матеріалів до Оргкомітету.
ПРОГРАМНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова комітету  Гірка Ігор Олександрович, професор, декан ФТФ
Заступник голови  Кононенко Сергій Ігнатович, доцент, заст. декана ФТФ
По одному представнику від кафедр ФТФ.
Секретар програмного комітету — Подзолкова Вікторія В’ячеславівна

Тези студентських доповідей

затверджуються на профільній кафедрі ФТФ та до 1 липня 2009 року подаються до
секретаріату конференції (кімн. 215).
а) надруковані тези доповідей студентів, перевірені та підписані науковим
керівником;
б) електронний варіант (на відповідному носії інформації);
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

Текст статті друкується українською мовою на лазерному принтері, обсягом
1 повна сторінка стандартного листа А4 (210 х 297), без рисунків, з такими
полями:

верхнє  2,0 см.
нижнє  2,0 см.
праве  1,0 см.
ліве  3,5 см.
Щільність тексту  1 інтервал на комп'ютері.
Розмір шрифта 12пт, таблиці, список літератури  10 пт.
Шрифти: Times New Roman.
Для абзацу відступ 5 мм, користуватись переносом.
Автор вказується під назвою тези, курсивом, розміром 11 пт.

(прізвище та ініціали). Далі в дужках  науковий керівник, із
зазначенням перед прізвищем посади (асист., доц., проф., асп.).
Назва статті  посередині сторінки звичайним шрифтом, жирним, розміром 12
пунктів.
Список літератури подається наприкінці тези розміром 10 пунктів у порядку
посилання.
При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку
літератури [2].
Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути
тільки студенти.
Студент подає до друку лише одну доповідь.

