
 

До уваги студентів фізичного факультету! 

Оголошується прийом тез доповідей на студентську наукову 

конференцію «Фізика та науково-технічний прогрес», проведення якої 
заплановано на 18 квітня 2017 року. Тези подавати до 26 березня на 

електрону адресу natalja-lagoda@ukr.net 

На конференції будуть заслухані наукові доповіді, в яких 

висвітлюватимуться оригінальні наукові результати, а також  доповіді, в яких 
розглядатимуться такі теми реферативних досліджень: 

Питання з історії фізики. 

Поглиблений виклад і аналіз змісту розділів курсів загальної та теоретичної 
фізики. 

Зміст та методика проведення шкільного і вузівського навчального 

демонстраційного експерименту. 

Вимоги 
Текст рукопису тез доповідей (обсяг 1 сторінка українською чи 

російською мовами), які подаються учасниками конференції в Оргкомітет 

конференції, потрібно роздрукувати на принтері з одинарним інтервалом 
на аркуші формату А4 (210х297) з полями ліворуч, праворуч, зверху і 

знизу по 2,5 см, шрифтом розміром 14 pt гарнітурою Times New Roman. 

Електронний варіант тез доповіді повинен відповідати таким основним 

вимогам: текст набирати слід у форматі Microsoft Word версії 2003, 
вирівнювання по лівому краю, розмір шрифту 10 pt, гарнітура Times New 

Roman, без відступів і виступів, без відступів після абзаців, букви 

звичайні рядкові, накреслення жирного й курсивного шрифту не 
припустимо, формули повинні бути набрані в MathType (не нижче версії 

5.0), у формулах кирилиця не припустима, символи з нижніми й верхніми 

індексами потрібно набирати в Microsoft Word, ширина формули не 

більше 70 мм. Тези доповідей не повинні містити рисунків і фотографій. 
Оформлення заголовку та списку літературних джерел у тезах 

доповіді слід виконувати згідно з наведеними нижче прикладами: 

ФІГУРИ ХЛАДНІ 
Петров І.В., студент 1 курсу фізичного факультету.  

Науковий керівник: посада (завідувач кафедри, доцент кафедри, 

старший викладач кафедри, асистент кафедри (назва кафедри) 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; старший 
науковий співробітник відділу (назва відділу) (назва наукової установи) 

д.ф.-м. н., (к.ф.-м.н., доц., проф. далі прізвище та ініціали наукового 

керівника. 

Приклад оформлення списку літератури: 

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости, Наука, М. (1978), 

730 с. 

2. И.И. Іванов. ФТТ, 25, 7, 762 (1998). 
3. A.D. Ashby. Phys.Rev., A19, 213 (1985). 


