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Паважаныя калегі!

Парадак прадстаўлення матэрыялаў

Запрашаем Вас прыняць удзел у рабоце
Міжнароднай
навуковай
канферэнцыі
«ОПТЫКА НЕАДНАРОДНЫХ СТРУКТУР 2019», якая адбудзецца 28-29 мая 2019
года ў Магілѐўскім дзяржаўным універсітэце
імя А.А. Куляшова.

Для ўдзелу ў канферэнцыі просім да 10
мая 2019 года накіраваць у аргкамітэт: заяўку
на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца);
электронную версію матэрыялаў дакладу і
адзін друкаваны экзэмпляр; экспертнае
заключэнне аб магчымасці апублікавання
матэрыялаў у адкрытым друку.

Праблемнае поле канферэнцыі
1. Оптыка хваляводаў, тонкаплѐнкавых
структур і паверхні.
2. Нелінейна аптычныя структуры і прылады
на іх аснове.
3. Аптычныя метады даследвання асяроддзяў
і матэрыялаў.
4. Актуальныя праблемы прыродазнаўчай
адукацыі.

Выданне зборніка прац канферэнцыі
плануецца пасля яе правядзення. Рэдакцыйны
савет пакідае за сабой права адбору
матэрыялаў.
МДУ імя А.А. Куляшова пакідае за собой
права ажыццяўляць пераклад матэрыялаў у
электронную форму с размяшчэннем іх у
электронным архіве бібліятэкі ўніверсітэта і ў
Расійскім індэксе навуковага цытавання на
платформе elibrary.ru ў адкрытым доступе.

Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская,
руская і англійская.

Праезд і іншыя выдаткі ўдзельнікаў
канферэнцыі – за кошт камандзіруючых
арганізацый.

У рамках канферэнцыі плануецца правядзенне
пленарнага пасяджэння, работа секцый па
напрамках. Рэгламент: пленарны даклад —
да 20 хвілін, секцыйны даклад — да 10 хвілін.

Памер узносу на выданне зборніка
матэрыялаў і парадак заключэння дагавора
будуць указаны ў запрашэнні на канферэнцыю.
Запрашэнні і дагаворы будуць высланы
ўдзельнікам да 20 мая 2019 года.

ПРЫКЛАД АФАРМЛЕННЯ
Патрабаванні да афармлення матэрыялаў
Аб'ѐм матэрыялаў — да 6 поўных старонак
фармату А4, набраных у рэдактары Word
(версія не ніжэй за 6.0) для Windows праз 1
інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14. Усе
палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) — па 25
мм. Першы радок — індэкс УДК
(выраўноўванне па левым краі). Другі радок
— ініцыялы і прозвішча (ы) аўтара (аў), горад,
краіна (выраўноўванне па правым краі). Праз
радок — назва матэрыялаў вялікімі літарамі
(выраўноўванне па цэнтры). Праз радок
друкуецца анатацыя на рускай (беларускай)
мове. На наступным радку — ключавыя
словы на рускай (беларускай) і англійскай
мове. Яшчэ праз радок друкуецца тэкст
матэрыялаў (абзацны водступ 1,25 см).
Спасылкі на літаратурныя крыніцы даюцца ў
тэксце ў квадратных дужках. Пасля асноўнага
тэксту
падаецца
спіс
выкарыстанай
літаратуры, які афармляецца ў адпаведнасці з
патрабаваннямі ДАСТ 7.1. Праз радок –
анатацыя на англійскай мове.
Кожны ўдзельнік канферэнцыі прадстаўляе
не больш за два матэрыяла (персанальна або ў
суаўтарстве).
Матэрыялы,
якія
не
адпавядаюць названым вышэй патрабаванням,
разглядацца не будуць.

УДК
С. І. Пятроў ( Магілѐў)

ЗАЯЎКА
на ўдзел у Міжнароднай
навуковай канферэнцыі
«Оптыка неаднародных структур 2019»

НАЗВА МАТЭРЫЯЛАЎ
Анатацыя
Ключавыя словы:
Keywods
Тэкст…………………………………
[1;2]……………………[2, с.56]……
Літаратура
Resume

Адрас аргкамітэта
і кантактныя тэлефоны:
212022,
Беларусь,
г.Магілѐў,
Касманаўтаў, 1, каб. 209а.
Факс: +375222283626.
Кафедра агульнай фізікі
Е-mail: msu.etf@yandex.ru
Тэлефон: +375222283969
Каардынатар:
Івашкевіч Іна Віктараўна
тэлефон: +375336191112;
Сакратар:
Кукліцкая Наталля Мікалаеўна
+375296851458

вул.

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(аў)_____
Месца працы ___________________________
Пасада _________________________________
Вучоная ступень, званне __________________
Назва даклада ___________________________
Назва напрамку праблемнага поля __________
Меркаваная форма дакладу (пленарны,
секцыйны, стэндавы) _____________________
Форма ўдзелу: Завочна з публікацыяй _______
Вочна з публікацыяй _________
Вочна без публікацыі _______
Адрас дакладчыка для перапіскі (+ індэкс) ___
Тэлефон (+ код) _________________________
Факс (+ код) ____________________________
E-mail __________________________________
Неабходнасць браніравання гасцініцы_______
Дата ____________Подпіс_________________

