
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у І Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Проблеми сучасної 
електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки – теорія і практика» 

 

Прізвище      

Ім’я      . 
По батькові     . 

Науковий ступінь    . 

Вчене звання     . 

Назва організації / установи (повна)  

      

       

Поштова адреса     

       

      

       

Телефон     . 

E-mail      . 
Назва доповіді      

      

       

       

Секція (номер)     

      . 

 

    

Дата      

 

 
Підпис     

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету конференції 
 

Харківський  національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова,  

вул. Маршала Бажанова 17,  
м. Харків, Україна 61002 

Кафедра систем електропостачання та 
електроспоживання міст 

 
Телефони для довідок: 
(057) 707-30-03 

(099) 213-07-48 

Відповідальний секретар конференції: 
д.т.н., проф. Плюгін Владислав Євгенович 

e-mail: vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua 

 

Календар конференції 
Прийом заявок на участь у конференції та  

тез доповідей – до 04.12.2017 р. 

Обговорення матеріалів на сайті Університету 

http://www.kname.edu.ua/ 
на сайті інтернет-конференцій Університету 

http://ojs.kname.edu.ua/ (АРХІВИ) 
 

Розміщення тез доповідей на сайті конференції – 

15.12.2017 р. 
Розсилка посилань авторам на тези доповідей   – 

до 26.12.2017 р. 
 

 

22 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА 

 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ – ТЕОРІЯ 

І ПРАКТИКА» 

14 – 15 грудня 2017 р.  
 

 

 

 
 

ХАРКІВ 2017 

 

mailto:vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua
http://www.kname.edu.ua/


Шановні колеги! 

Запрошуємо молодих учених, студентів та 
аспірантів взяти участь у роботі 

І Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції 
здобувачів вищої освіти і молодих учених 

 

«Проблеми сучасної електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки – 

теорія і практика»,  
 

що відбудеться 14–15 грудня 2017р у 
Харківському національному університеті 
міського господарства імені О.М. Бекетова. 
 

Мета конференції: обговорення питань, 
пов’язаних з проблемами та перспективами 
впровадження новітніх розробок і технологій, 
спрямованих на досягнення ресурсозбереження й 
енергоефективності у сферах електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки. 
 

Основні напрямки роботи конференції: 
1. Генерація та джерела електричної енергії; 
2. Облік та якість електричної енергії; 
3. Енергозбереження в системах 

електропостачання; 
4. Високовикористані електричні машини; 
5. Електричні апарати в системах 

електроспоживання. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані в 
електронному вигляді на сайті конференції 
http://ojs.kname.edu.ua/ 

 

Участь у конференції безкоштовна. 
 

Організаційний комітет конференції 
 

Голова оргкомітету:  
ректор Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова, д.е.н., 
проф. В.М. Бабаєв. 

 

Члени оргкомітету:  

- Завідувач каф. систем електропостачання та 
електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, к.т.н., доц. Д.М. Калюжний; 
- д.т.н., професор каф. систем електропостачання 
та електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, В.Г. Ягуп; 
- д.т.н., професор каф. систем електропостачання 
та електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, В.А. Маляренко; 
- д.т.н., професор каф. систем електропостачання 
та електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, В.Ф. Рой; 
- д.т.н., професор каф. систем електропостачання 
та електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, В.Ф. Харченко; 
- к.т.н., доцент каф. систем електропостачання та 
електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова, П.П. Рожков; 
- к.т.н., доцент каф. електричних машин НТУ 
«Харківський політехнічний інститут», 
В.П. Шайда. 

 

Відповідальний секретар:  
д.т.н., професор каф. систем електропостачання та 
електроспоживання міст Харківського 
національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова,  В.Є. Плюгін. 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
 

Доповіді у вигляді тез подаються в електронному 
вигляді обсягом 2–3 стор. формату А4. 
- матеріали друкуються на одній з робочих мов;  
- текстовий редактор Microsoft Word (версія 2003 
або вище), Times New Roman 14 pt через 1 
інтервал;  
- поля – по 20 мм;  
- заголовок друкується великими напівжирними 
літерами по центру без полів;  
- через 1 інтервал – ініціали та прізвища авторів, 
науковий ступінь;  
- з нового рядка – назва закладу (установи), 
адреса, e-mail; 

- через 1 інтервал – текст.  
 

Матеріали, що не відповідають вимогам, 
Оргкомітетом до друку не приймаються. 
 

 
 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ 
ВИСОКОШВИДКІСНИХ  
ЧАСТОТНО-КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ 
ДВИГУНІВ 

 

В.Є. ПЛЮГІН, д.т.н. 
Харківський  національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала 
Бажанова 17, м. Харків, Україна 61002 

e-mail: vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua  

 

Текст тез доповіді. 
 

 

http://ojs.kname.edu.ua/
mailto:vladyslav.pliuhin@kname.edu.ua

