
 
Міністерство освіти і науки України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і 
житлово-комунального господарства України 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

імені О. М. БЕКЕТОВА 
 
 

З 20 по 21 травня 2015 р. у м. Харкові за підтримки Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства 

України, Національної академії наук України, Харківської обласної державної адміністрації та 
Харківської міської ради, відбудеться 

 
 

у рамках світлотехнічного міжнародного форуму  
 «LEDLight ‘2015» 

 
 

VI Міжнародна науково-технічна конференція  

«Сучасні тенденції розвитку світлотехніки» 
 
 

Організатор конференції: Харківський національний університет міського господарства  
імені О.М. Бекетова 

Співорганізатори: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, ННЦ 
«Інститут метрології», Державне підприємство «Центр світлодіодних і оптоелектронних технологій» 
НАН Беларусії, Мордовський державний університет ім. М. П. Огарьова, Korea Association for Photonics 
Industry Development, ТОВ «Світлодіодні технології України», Schréder, Компанія LedLife, Philips, ELKO, 
Osram, iGuzzini. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Метрологія, стандартизація і сертифікація в світлотехніці; 
2. Впровадження світлодіодних джерел світла; 
3. Вплив штучного освітлення на людину; 
4. Опромінювальні установки в промисловості, будівництві і ЖКГ; 
5. Системи зовнішнього та внутрішнього освітлення; 
6. Комп’ютерні технології в світлотехніці; 
7. Екологічні проблеми сучасної світлотехніки; 
8. Енергозберігаючі технології в світлотехніці; 
9. Архітектурне і художнє освітлення; 
10. Освітлення при новому будівництві. 

 

Заявки на участь у конференції приймаються до 16 березня 2015г.  
Робочі матеріали (тези доповідей, статтю та квитанцію про сплату) – 10 квітня 2015 г. 

 

Адреса організаційного комітету конференції: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 

вул. Революції. 12, м. Харків, Україна, 61002. 
Секретар конференції: Діденко Олена Михайлівна 

Тел.  (+38 057) 707-32-42; 
Факс: (+ 38 057) 706-15-54 

E-mail: Lnazarenko@ksame.kharkov.ua; rigena@mail.ru; LedLight-2015@mail.ru 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 



VI Міжнародна науково-технічна конференція  
«Сучасні тенденції розвитку світлотехніки» 

Для участі в конференції необхідно надати: 
• Заявку на участь у відповідності до форми (Додаток 1); 
• Тези доповіді та статтю, які необхідно оформити у відповідності до вимог, а також надати їх електронні копії та  

рецензію (Додаток 2); 
• Копія квитанції про сплату організаційного внеску. 
 

Організаційний внесок становить:  300 грн.  
150 грн. для аспірантів та студентів 

 
Окремі доповіді будуть опубліковані у фаховому журналі «Світлотехніка та електроенергетика», що 

включений до списку спеціалізованих видань ВАК України (постанова № 1 - 05/4 від 26 травня 2010р.) 
 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  русский, украинский, английский. 
 

Додаток  1 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Фамілія       
Ім’я        
По батькові       
Вчене звання       
Вчена ступінь       
Організація      
       
Посада        

Контактна інформація      
       
Телефон       
Факс        
E-mail        
Я плану : 

• виступити з пленарною доповіддю               

• виступити з секційною доповіддю                

• прийняти участь у конференції                    
Інформація про доповідь (автор та назва)  
       
       
Тематика конференції:       
       

 
Реєстраційну форму надати до 16 березня 2015 р; 

копію квитанції про сплату, примірник тез доповіді, 
підписаний авторами та їх електронну версію -  
10 квітня 2015 р. 

 
Організаційний внесок містить: видання програми 
та збірника тез доповідей Конференції, закупівлю 
необхідних канцелярських товарів, а також витрати, 
що пов'язані з покриттям затрат на організацію й 
проведення конференції. 
Проживання за рахунок учасників конференції.  

Додаток  2 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ: 
• Об’єм – від 4 сторінок формату А4. 
• Поля – 25 мм. 
• Шрифт: Times New Roman, розмір шрифта 

12,інтервал між строк – одинарний. 
• Назва доповіді, анотація і автори на 3х мовах 

(українській, російській і англійській). 
• Текст статті повинен бути структурованим і 

містити всі основні частини, які характерні для 
опису наукового дослідження: вступ, основна 
частина, висновки. 

• Формули, символи, змінні, що зустрічаються в 
тексті, повинні бути набрані як об’єкти Microsoft 
Equation, шрифтом 12 (формула посередині, 
нумерація формул з права). 

• Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та 
компактними. Редактори: СorelDraw, Table Editor, 
Microsoft Excel. 
Порядок розміщення матеріалу: 

УДК (14 шрифт, напівжирний) 
Наступна строчка – фамілія, ініціали авторів по 
центру строчки, вчена ступінь. Повна назва 
організації, поштова адреса, телефон, E-mail по 
центру строчки (12 шрифт). 
НАЗВА СТАТТІ (великими напівжирними буквами 
по центру строчки 14 шрифт, курсив). 
Наступна строчка - анотація (12 шрифт, курсив). 
Через строчку – з абзаца текст статті. (12 шрифт). 
Список використаних джерел (10 шрифт) 
оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
„Бібліографічний запис. 
Назва статті, фамілія, ініціали авторів, анотація на 
українській, російській і англійській мовах  
(12 шрифт). 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  
• Об’єм – до 2 сторінок формату А4. 
• Оформлення див. в вимогах до оформлення 

доповіді. Тези без анотацій. 
 

За достовірність та правильність викладеного 
матеріалу відповідальність несуть автори. 
 
 

Реєстраційну форму надати до 16 березня 2015 р; копію квитанції про сплату, примірник 
тез доповіді, підписаний авторами та їх електронну версію - 10 квітня 2015 р.  

 


