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ДРУГЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ОРГАНІЗАТОР ТА СПІВОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ
Міністерство освіти і науки України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житловокомунального господарства України, Національна академія наук України, Харківська обласна
державна адміністрація, Харківська міська рада, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є.
Лашкарьова НАН України, ННЦ «Інститут метрології», Державне підприємство «Центр світлодіодних і
оптоелектронних технологій» НАН Беларусі, Мордовський державний університет ім. М. П. Огарьова,
Korea Association for Photonics Industry Development, ТОВ «Світлодіодні технології України», Schréder,
Компанія LedLife, Philips, ELKO, Osram, iGuzzini, Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ
Голова комітету
Бабаєв В. М., д-р наук держ. упр., Харківський
національний університет міського господарства ім.
О.М. Бекетова, Україна
Почесний голова комітету
Неклюдов І. М., академік НАНУ, генеральний директор
ННЦ «Харківського фізико-технічного інституту»,
Україна
Заступники голови комітету
Харченко В. Ф., д.т.н., Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова, Україна
Назаренко Л. А., д.т.н., Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова, Україна
Сухонос М. К., д.т.н., Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова, Україна
Куратор форуму
Чернець В. С., к.т.н., Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М Бекетова, Україна

Члени комітету
Абрамова Л. В., д.т.н., Мордовський державний
університет ім. М. П. Огарьова, Російська Федерація
Андрійчук В. А., д.т.н., Тернопільський національний
технічний університет ім. І. Пулюя, Україна
Карась В. І., д.ф.-м.н., ННЦ «Харківський фізико-технічний
інститут», Україна
Мар'янчук П. Д., д.ф.-м.н., Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича
Мачехін Ю. П., д.т.н., Харківський національний
університет радіоелектроніки, Україна
Мацевітий Ю. М., академік НАНУ, Інститут проблем
машинобудування ім. А. Н. Підгорного (ІПМаш) НАН
України, НП «Наукоград-Харків», Україна
Монастирський З. Я., д.т.н., Інститут електродинаміки
НАН України
Неєжмаков П. І., д.т.н., заст. генерального директора
ННЦ «Інститут метрології»
Нікітський Г. І., ТОВ «Світлодіодні технології України»
Овчинников С. С., д.т.н., Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова, Україна
Правник В. А., технічний директор LEDLife, Україна
Сімоне Полента, S.p.a, представник компанії iGuzzini на
території Східної Європи, Італія
Сорокін В. М., д.т.н., Інститут фізики напівпровідників ім.
В. Є. Лашкарьова НАН України
Спірос Кристос Кітценеліс, доктор, Національний
технічний університет в Афінах, Греція
Трофімов Ю. В., к.т.н., Державне підприємство «ЦСОТ
НАН Білорусі»
Шабашкевич Б. Г., к.т.н., ТОВ НВФ «Тензор», Україна.
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СТРУКТУРА ФОРУМУ






Міжнародна спеціалізована виставка зразків світлотехнічної продукції від фірм - виробників
Виставка наукових досягнень у світлотехніці вищих навчальних закладів та наукових установ
Майстер-класи та презентації провідних фірм-виробників Європи
VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку світлотехніки»
Конкурс «СВІТЛОДИЗАЙН РОКУ - 2015»

ПЛАН РОБОТИ ФОРУМУ LEDLIGHT | 2015:
Офіційне відкриття

20 Травня 10:00 – Відкриття виставки
11:00 – Відкриття Форуму

Час роботи

20 Травня з 8:30 – реєстрація
10:00 – 18:30 – робота Виставки
11:00 – 18:30 – робота Форуму
21 Травня 8:30 – реєстрація
9:00 – 16:00 – робота Виставки
9:00 – 16:00 – робота Конференції
9:15 – 16:00 – работа Мастер-класів
16:00 – 16:30 – результати конкурсу
16:30 – Офіційне закриття Форуму

ТЕРИТОРІЯ ФОРУМУ
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УМОВИ УЧАСТІ
 ВІДВІДУВАЧАМ вартість відвідування Форуму – 150 грн/людина тільки по
зареєстрованим квитках, які дозволяють брати участь у наступних
заходах: Виставка, пленарне засідання Форуму.
 УЧАСНИКАМ ФОРУМУ вартість відвідування - 450 грн/людина тільки по
зареєстрованим квитках, які дозволяють брати участь у всіх заходах
Форуму (Пленарне засідання, Виставка, Майстер-класи, Галла-вечеря) і
отримувати весь роздавальний матеріал.




Для участі у Форумі необхідно представити:
Заявку згідно з додатком 1 першого інформаційного листа;
Презентацію і доповідь (електронний варіант);
Оргвнесок

 ДОПОВІДАЧАМ КОНФЕРЕНЦІЇ вартість участі у конференції складає 300
грн/людина. Квиток є прохідним на наступні заходи: Виставка, Пленарне
засідання, Робота секцій, дозволяє отримувати весь роздавальний
матеріал, видавати публікації.





Для участі в конференції необхідно представити:
Заявку згідно з додатком 1 першого інформаційного листа;
Тези доповідей і доповідь, оформлені відповідно до вимог, наведені в додатку 2
першого інформаційного листа; електронні копії доповідей та тез, а також
рецензія;
Оргвнесок.

 КОМПАНІЇ – УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ здійснюють оплату за умовами
договору 2000 грн / три людини. На один виставковий стенд надається
площа 6 м2. Кількість стендів можна подвоїти або потроїти. Оформлення
стендів, їх конструкція та монтаж Експоненти здійснюють самостійно 1819 травня 2015р. Демонтаж 22 травня 2015р. Договір має бути
підписаний не пізніше 1 квітня 2015р.
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ «СВІТЛОДІЗАЙН ГОДУ – 2015»
Конкурс проводиться на кращий дизайн-проект освітлення архітектурного середовища і
концепт-розробку інноваційних світлотехнічних виробів, виконаних в 2014 - 2015 рр., За
наступними напрямками:
 Світлодизайн міста - погляд у майбутнє (громадські будівлі, музеї, церкви, пам'ятники
та ін.). Конкурсні роботи розглядаються на рівні концепт-пропозицій по підвищенню
якості світлового середовища сучасного міста.
 Архітектурне освітлення (громадські будівлі, музеї, церкви, пам'ятники та ін.).
До конкурсу допускаються реалізовані проекти.
 Інтер'єрне освітлення (торгові простори, ресторани і готелі, офісне освітлення,
громадські та житлові інтер'єри). До конкурсу допускаються реалізовані проекти.
 Роботи студентів дизайнерських шкіл та навчальних закладів.
 Дизайн-розробка світлового приладу.

ВИМОГИ
 Проекти систем освітлення повинні бути реалізовані (крім шкільних і студентських робіт, а також
робіт, представлених в номінації «Світлодизайн міста - погляд у майбутнє») і на конкурс подаються
в електронному вигляді у форматі tif або jpg на будь-якому електронному носії.
 До проекту в обов'язковому порядку додаються: заявка на участь та опис концепції освітлення
українською, російською та англійською мовами.
 Для студентів, обов'язково вказувати в заявці навчальний заклад, викладача (творчого або
наукового керівника проекту), якщо представлена робота була підготовлена в рамках навчального
процесу (курсова або дипломна робота)
 Зображення не повинні містити підписи, логотипу компанії та іншої інформації, яка вказує на що
представлена робота конкурсанта.
 Участь у конкурсі безкоштовна. Забороняється приймати участь у конкурсі членам журі та їх
родичам, а також спонсорам.
 Заявка на участь у конкурсі, опис концепції освітлення і прийнятих технічних рішень, а також
презентація роботи на електронному носії повинні бути представлені не пізніше 1 квітня 2015 року
в Оргкомітет конкурсу за адресою: 61002, Харків, вул. Революції, 12, к. 612, електротехнічний
корпус (Кафедра світлотехніки і джерел світла Харківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова).
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СВІТЛОТЕХНІКИ» - СТРС - 2015
VI Міжнародна науково-технічна конференція
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ СТРС – 2015











Впровадження світлодіодних джерел світла;
Опромінювальні установки в промисловості, будівництві і ЖКГ;
Системи зовнішнього та внутрішнього освітлення;
Комп’ютерні технології в світлотехніці;
Екологічні проблеми сучасної світлотехніки;
Енергозберігаючі технології в світлотехніці;
Архітектурне і художнє освітлення;
Освітлення при новому будівництві.
Метрологія, стандартизація і сертифікація в світлотехніці;
Вплив штучного освітлення на людину;

УВАГА!
До 10 квітня просимо Вас повідомити Оргкомітет конференції наступну
інформацію про:
1. Необхідне обладнання для презентацій:
 Мультимедійний проектор для комп’ютерних презентацій;
 Інше ________________________________.
2. Форма сплати оргвнеску:
 Кошти перераховані на рахунок (копія платіжного документу надається);
 Сплата при реєстрації.
 Прошу забронювати номер в отелі.
Сплата проживання в готелі проводиться учасником самостійно. Оргкомітет сприяє
у бронюванні місць в готелях. Для бронювання місць просимо визначитися і
повідомити організаційний комітет до 10 квітня 2015р.
Шановні колеги! Будь ласка, передайте на електронні адреси оргкомітету
матеріали доповідей для мультимедійної презентації. Термін: 1 травня 2015р.
Автори отримають один збірник тез не залежно від кількості співавторів.
Додатковий примірник збірника – 25 грн. Повідомте нам, будь-яким зручним для
Вас способом, яка кількість примірників Вам необхідно.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОПЛАТИ
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Переказ в іноземній валюті:
61002, м. Харків до запитання Чернець Віра Сергіївна
Переказ в національній валюті:
Код 02071151
Р/р: 35222203001001
ГУДКСУ в Харьковской обл.
МФО 851011
Назва платежу: За участь (вказати фамілію та ініціали) у VI міжнародній науковотехнічній конференції «Сучасні тенденції розвитку світлотехніки».

Підтвердження про сплату з уточненням назви платежу (копію платіжного чеку з
відміткою банка про перерахунок) надіслати на e-mail:
Lnazarenko@ksame.kharkov.ua; rigena@mail.ru; LedLight-2015@mail.ru або поштою
на адресу оргкомітету до 10 квітня 2015 року.
Підтвердження про сплату Ви також можете надати під час реєстрації на
конференції.

ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.
Бекетова
вул. Революції, 12, Харків, Україна, 61002.
Тел. (+38 057) 707-32-42; Факс: (+38 057) 706-15-54
E-mail: ledlight-2015@mail.ru

