Інститут електродинаміки Національної академії наук України,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
спільно з:

Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»,
Криворізьким національним університетом,
Громадською організацією «Пані Наука»

мають честь запросити на

VI міжнародну науково-технічну конференцію
«SMART-ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОНІЦІ – 2021»
(STEE-2021)
15 – 21 серпня 2021 р.
Місце проведення конференції: Оздоровчий комплекс «Маяк» КПІ ім. Ігоря Сікорського,
смт. Лазурне, Скадовський район, Херсонська область, Україна
Планується робота наступних секцій:
1. Електроенергетика та електротехніка
2. Електронні системи та мережі
3. SmartGrid та MicroGrid
4. Мікро- та наноелектроніка
5. Біомедична та акустична електроніка
Доповіді учасників конференції публікуються у фаховому виданні МОН України – журналі
«Мікросистеми, електроніка та акустика» (http://elc.kpi.ua), що входить до наукометричних баз
даних IndexCopernicus, Ulrich`sWeb, ResearchBib, Journals4Free, РІНЦ.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Заявка на участь у конференції подається за посиланням https://forms.gle/bRj2QXC5cJTDtNxPA
Подання доповіді здійснюється безпосередньо на сайті журналу «Мікросистеми, електроніка та
акустика» з коментарем для редактора «На конференцію STEE-2021». Обсяг доповіді – від 6
сторінок. Формат подання *.DOCX. Доповідь оформлюється відповідно до шаблону видання.
Керівництво для авторів та вимоги до подання доповіді розміщено за посиланням
http://elc.kpi.ua/about/submissions#authorGuidelines
Подання реєстраційної заявки та доповіді – до 30.06.2021 р. (включно)
Організаційний внесок учасників конференції:
з України
– 4600 грн.
з інших країн – 200 євро

Організаційний внесок включає: проживання 6 діб у двохмісному номері, 3-разове харчування,
публікацію доповіді, набір учасника, товариську вечерю з нагоди відкриття конференції,
екскурсію. Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.
Регламент роботи конференції:
Заїзд учасників конференції
Реєстрація учасників конференції
Пленарне засідання, товариська вечеря
Робота секцій
Екскурсія
Закриття конференції
Від’їзд учасників конференції

15.08.2021 р. після 14:00
16.08.2021 р.
17.08.2021 р.
17 – 19.08.2021 р.
19.08.2021 р.
20.08.2021 р.
21.08.2021 р.

Організаційний комітет: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 16, корп. 12, кімн. 404.
Тел.: +38 050 380 8016 Олена Абакумова; +38 096 51805396 Артур Заграничний
Офіційний сайт конференції: http://smart-ee.kpi.ua
Е-mail: confstee@gmail.com

