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Секції наукової роботи конференції: 
- сучасні принципи побудови захисту елементів 

енергосистем та програмовані цифрові пристрої 
захисту; 

- експлуатаційна надійність пристроїв релейного 
захисту і автоматики та її діагностування; 

- діагностування електрообладнання;  
- автоматизоване керування електромеханічними 

системами; 
- вибухозахищене та гірниче електрообладнання; 
- гнучкі лінії електропередачі; 
- моніторинг перехідних процесів;     
- автоматизоване керування електричними 

системами, використання методів штучного 
інтелекту. 

- математичне моделювання режимів роботи 
електричних та електромеханічних систем 

 
 
 
 
    Організаційний комітет запрошує Вас прийняти  
участь в роботі V-ої міжнародної науково-технічної 
конференції, що відбудеться в панс. «Сосновий 
бор» м. Святогірськ, Донецької області, Україна  

з 12 по 14 травня 2011 р. 

Почесний комітет конференції 
 

Почесний голова - Олександр Кириленко, 
академік НАН України 

М. Альошин - технічний директор ВАТ 
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О. Білець – голова правління ВАТ 
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Є. Вареник - к.т.н., директор УкрНДІВЕ 
М. Горбачов – ген. директор ТОВ «ДПНУ» 
І. Жежеленко - д.т.н., проф. Приазовського ДТУ 
С. Жуков - д.т.н., проф. Донецького НТУ 
А. Журахівський - д.т.н., проф. НУ «Львівська 

політехніка» 
С. Іванов - ген. директор ВАТ «Донбасенерго»  
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В. Клепіков - зав. каф., д.т.н., проф. НТУ «ХПІ» 

президент Української Асоціації 
інженерів-електриків. 
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С. Кужеков - зав. каф., д.т.н., проф. Південно - Російського 
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П. Лежнюк - зав. каф., д.т.н., проф. Вінницького НТУ 
К. Маренич - зав. каф., к.т.н., доц. Донецького НТУ 
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Г. Рогозін - д.т.н., проф. Донецького НТУ 
О. Садовой - проректор, д.т.н., проф. 
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Ю. Саєнко - д.т.н., проф. Приазовського ДТУ 
В. Святний - зав. каф., д.т.н., проф. Донецького НТУ 
М. Сегеда - зав. каф., д.т.н., проф. НУ «Львівська 

політехніка» 
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В. Шамардіна – декан, к.т.н., доц. НТУ «ХПІ» 
О. Яндульський – декан, д.т.н., проф. НТУ «КПІ»  

За матеріалами конференції планується 
видання збірника праць. 

Оплату організаційного внеску, для покриття 
витрат на організацію конференції, публікацію 
робочих матеріалів та збірника, проводити в гривнях, 
в сумі еквівалентній 25 євро(270 грн. на 15.11.2010р) 

За перевищення обсягу статті в 4 сторінки, 
кожна наступна оплачується додатково (20 грн. за 
сторінку). Витрати на мешкання та харчування в 
пансіонаті складатимуть 250-300 грн/добу (25-30 
євро/добу) - оплата на місці. 

Організаційний внесок має бути 
перерахований не пізніше 2 квітня  2011 р. на 
рахунок Донецького обласного осередка Української 
асоціації інженерів електриків:  

 

Реквізити: 83048, м. Донецьк, пр. Титова, 8а 
Банк: р/р 26005301750826 в філії «Головне 
управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій 
області» м. Донецьк 
МФО 334635 
ОКПО 26020483 

Основні дати 
- заяви на участь, копії платіжних доручень про 

оплату організаційного внеску, 
доповіді………………...……..…не пізніше 2.04.2011 

- запрошення на конференцію.не пізніше 10.04.2011 
- реєстрація учасників 900-1600 (8-й навчальний корпус 
ДонНТУ, ауд. 8.503 та в Святогірську) …..….....11.05.2011 

Організаційний комітет 
Голова - М. Гребченко - декан, д.т.н., проф. 
Заступник - І. Заболотний - зав. каф., д.т.н., проф. 
Члени: 
Донецький обласний осередок Української Асоціації 
інженерів електриків, ДПЕК, ТОВ «Східенерго», ВАТ 
«Донецькобленерго», ВАТ «Сервіс-Інвест», 
Донбаська ЕЕС 
Смірнова М.О. - к.т.н., доц. 
Чекавський Г.С. - к.т.н., доц. 
Ткаченко С.М. – ас. 
Федоров А.Ю. - ас. 
Адреса організаційного комітету МНТК «КРЕС-2011»: 
Україна, 83001, Донецьк, вул. Артема, 58, ДонНТУ, 8-
й навчальний корпус, кафедра електричних станцій 
(аудиторії 8.503, 8.504). 
Телефони для довідок 301-03-72, 301-03-07 
E-mail: mary_sm@mail.ru  



ЗАЯВА УЧАСНИКА 
 

Я бажаю прийняти участь в роботі конференції: 
Підпис____________Дата______________________ 
Прізвище___________________________________ 
Ім’я ________________________________________ 
По батькові__________________________________ 
Вчена ступінь________________________________ 
Вчене звання________________________________ 
Посада_____________________________________ 
Організація__________________________________ 
___________________________________________ 
Службова адреса____________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Службовий телефон__________________________ 
Факс_______________________________________ 
E-mail______________________________________ 
Домашня адреса_____________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Я планую 
 виступити з доповіддю                  
  прийняти участь у роботі конференції                   
Інформація про доповідь (автори і назва): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська. Мова доповіді вибирається автором. 

Зразок оформлення текстів 
УДК 628.440.22  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЗБІРНИКА 
ПРАЦЬ ДОННТУ 

Іванов А.А., Петров Б.Б.  
Донецький національний технічний університет 
ivp@elf.dgtu.donetsk.ua 

The paper deals with … The results may be used … 
Обсяг статті може становити 3-4 сторінок формату А4 

(включаючи рисунки, формули, таблиці), що підготовлені на 
комп’ютері в редакторі Word згідно з наведеними правилами. 
Остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 70%. Статтю 
необхідно надіслати оргкомітету електронною поштою. Також 
надсилається роздрукована стаття з підписами усіх авторів на 
першій сторінці. На окремому листі і в окремому файлі записати 
прізвища авторів, назву статті та анотацію російською, українською 
та англійською мовами.  

Обов’язково представити акт експертизи організації та 
рецензію доктора наук. 

Формат паперу –А4, поля зліва, справа, зверху по 2 см, 
знизу 2,5 см., міжрядковий інтервал – одинарний. Мова  – російська, 
українська, англійська. 

Стиль УДК: Шрифт Times New Roman 12 pt, звичайний, без 
відступу, вирівняння по лівому краю.  

Стиль назви: Шрифт Arial 14 pt, напівжирний курсив, усі 
прописні, без відступу, вирівняння по центру, інтервал перед 3 pt, 
після 9pt, заборона автоматичного переносу слів. 

Стиль авторів, стиль організації, стиль адреси ел. 
пошти: Шрифт Times New Roman 12 pt, напівжирний курсив, без 
відступу, вирівняння  вліво.  

Стиль анотації: Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, без 
відступу, вирівняння по ширині. Обсяг до 500 знаків (4-5 строк). 
Інтервал перед 6 pt, після 3 pt. Використати мову якою написана 
стаття. 

Стиль звичайного тексту: Шрифт Times New Roman 10 pt, 
звичайний, відступ 1 см, вирівняння по ширині. Міжрядковий 
інтервал – одинарний. 

Стиль формул: Шрифт Times New Roman 11 pt, звичайний, 
абзац 1 см, рівняння вліво. Для редактора формул використовувати 
наступні параметри: Стрічні, прописні, грецькі букви і символи – 
шрифт Symbol. Інші - Times New Roman. Розмір: звичайний 11 pt, 
крупний індекс 8 pt, мілкий індекс 7 pt, крупний символ 14 pt, 
мілкий індекс 11 pt. 

Стиль рисунка: Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, без 
відступу, вирівняння по центру, інтервал перед и після по 3 pt, 
підпис - під рисунком. Невеликі рисунки рекомендується 
розташовувати  в кадрах з обтіканням тексту. (Рисунок 1 – Схема..) 
Стиль таблиці: Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, без 
відступу, вирівняння по центру, інтервал перед и після по 3 pt, 
підпис - над таблицею. (Таблиця 1 – Данні…) 

Стиль літератури: Шрифт Times New Roman 10 pt, 
звичайний, відступ 1 см, вирівняння по ширині. Слово література 
прописними буквами, по центру, інтервал перед і після по 6 pt. 
Оформлення бібліографічного опису: 
(http://etf.donntu.edu.ua/es/russian/newsr.htm) 
 
 

Інститут електродинаміки  
Національна академія наук України 

 

Міністерство освіти та науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Донецький національний технічний університет» 
 

Донбаська паливно-енергетична компанія 
ТОВ «Східенерго» 

 ВАТ «Донецькобленерго» 
 ВАТ «Сервіс-Інвест» 

 

Донбаська електроенергетична система 
 

V міжнародна науково-технічна конференція 
 

КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ 
ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА  

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ - 2011  
(КРЕС - 2011) 

 

 
 
 

12-14 травня 2011 г. 
 

м. Святогірськ, Україна 
 
 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 90-РІЧЧЮ  
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