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Конкурси
_________________________________________________________________
V Міжнародний конкурс студентських наукових робіт
«КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Кафедра менеджменту банківської діяльності
Подання робіт: з 20 грудня 2017 р. до 31 березня 2018 року.
Розгляд робіт конкурсною комісією: квітень 2018 р.
Підведення підсумків заочного туру конкурсу та оголошення учасників 2
туру: квітень 2018 р.
Проведення 2 туру: травень 2018 року. Другий тур – очний, у формі
конференції переможців 1 туру.
Учасники конкурсу нагороджуються сертифікатами. Переможці
конкурсу будуть нагороджені дипломами та цінними призами від спонсорів.
Вимоги до учасників:
- студенти ВНЗ (особи, що є студентами на момент подання роботи);
- допускається співавторство у кількості не більше трьох осіб;
- кількість робіт від одного ВНЗ не обмежується.
Оформлення роботи та пакет документів учасника:
1)

Робота подається в електронному форматі PDF з титульним аркушем
(зазначається назва ВНЗ, тема роботи, прізвища автора та наукового
керівника,

рік виконання), анотацією

текстом роботи

обсягом

максимум 40

(зразок додається), планом,
сторінок,

бібліографічним

списком та додатками. Шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,2.
Усі поля – по 2 см., абзац – 1,25 см.
2)

Відомості про автора (авторів) роботи та наукового керівника (зразок
додається), затверджені рішенням відповідної кафедри (на якій працює
науковий керівник) подаються у форматі PDF або JPEG.
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Пакет документів учасника надсилається на електронну адресу
konkurs@kneu.edu.ua. Кожен файл повинен мати назву латиницею, що
відповідає прізвищу наукового керівника роботи.
Роботи, що відправлені після 31 березня 2018 року, оргкомітетом
не розглядаються.
Довідки за телефоном +38 (097) 745-71-17, +38 (063) 539-86-58
(Лавренюк

Владислав

Володимирович),

або

електронною

поштою

(konkurs@kneu.edu.ua)
АНОТАЦІЯ
В анотації наукової роботи на тему «_____________» зазначаються:
– актуальність, мета, об’єкт, предмет, завдання наукової роботи, використана
методика дослідження;
– загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість рисунків,
таблиць, використаних наукових джерел тощо);
– результати.
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних
словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна
кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові
слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.
Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.
В анотації за необхідності можна вказати ступінь використання-впровадження
результатів роботи (фахова стаття, стаття в визнаному науковому журналі, патент
на винахід, акт використання/впровадження результатів).
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника
конкурсної роботи на тему «___»
для участі у ІV Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт
«Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»
АВТОР
1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Повна назва та адреса вищого навчального
закладу, у якому навчається автор
5. Факультет _______________________
6. Курс (рік навчання)________________

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище _______________________
2. Ім’я (повністю) __________________
3. По батькові (повністю ) ___________
4. Місце роботи ____________________
5. Посада _________________________
6. Науковий ступінь ________________

7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

7. Вчене звання ____________________
__________________________________
8. е-mail___________________________

8. Результати роботи впроваджено

9. Тел. _____________

(рік, місце, назва видання)
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(рік, місце, форма впровадження)

9. Тел., е-mail
___________________________________
Науковий керівник
Автор роботи

________________
(підпис)

________________
(підпис)

Рішенням кафедри _____________________________________
(назва кафедри та вищого навчального закладу повністю)

студент(ка) ___________________________рекомендується для участі у 1 турі
(прізвище, ініціали)

конкурсу

Завідувач кафедрою ______________________ __________________________
(підпис)
(прізвище, імя по батькові)
Тел., е-mail кафедри
«__»____________20__р.
Зразок оформлення титульного листа
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КОНКУРСНА РОБОТА
На тему: «Інноваційна складова розвитку банківського сектору України»
Виконав(ла): студент 4 курсу 7
групи спец.6508/1
Іващенко Дмитро Іванович
__________________________
(підпис)

Науковий керівник:
д.е.н., професор Білун Ольга
Іванівна
_________________________
(підпис)

Робота рекомендована рішенням
кафедри банківської діяльності
протокол № 6 від 12.01.2018 р.
Тернопіль-2018
_____________________________________________________________________________
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КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ
Науковці вишів, науково-дослідних установ та підприємств можуть
взяти учать у конкурсі українсько-чеських науково-дослідних проектів, який
оголошують Міністерство освіти і науки України і Міністерство освіти,
молоді та спорту Чеської Республіки. Також до участі запрошують молодих
вчених та викладачів. Переможці конкурсу зможуть реалізувати проект у
2019-2020 роках.
Прийом заявок на конкурс – з 1 березня до 30 квітня 2018 року.
До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції відповідно до
таких пріоритетних напрямів:
•

Інформаційні технології, включаючи нові технології торгівлі;

•

Силова енергетика;

•

Екологія та використання природних ресурсів;

•

Біотехнології, нові терапевтичні методи, профілактика захворювань;

•

Нові речовини та матеріали;

•

Сучасне машинобудування;

•

Суспільні науки та мистецтво.
Критерії відбору:
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам до комплектності

пакету документів, кожна заявка передається для наукової експертизи, що
проводиться паралельно в Україні та Чеській Республіці. Після цього
Спільний

українсько-чеський

комітет

з

науково-технологічного

співробітництва, який збирається за ініціативою міністерств обох країн,
проводить остаточний розгляд та відбір проектів для надання фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
- наукова цінність проекту;
- взаємодоповнюваність дослідницьких груп;
- перспективність співпраці.
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Інтелектуальна власність:
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають
вжити

усіх

необхідних

заходів

для

захисту

науково-технічних

та

промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної
власності.

Головна

співробітництва

не

увага

приділятиметься

відбулося

тому,

незапланованої

щоб

передачі

у

рамках

українських

технологій іншим країнам.
Фінансування:
Українська сторона бере на себе витрати, пов'язані з перебуванням у
Чеській Республіці українських вчених, які беруть участь у спільних
проектах (транспортні витрати, добові, витрати на проживання).
Чеська сторона, для перебування в Україні в рамках затверджених
проектів, сплачує чеським дослідникам витрати, пов'язані з перебуванням в
Україні (транспортні витрати, добові, витрати на проживання).
Науковці з обох країн мають подбати про отримання візової підтримки
(у разі потреби) та забезпечити належне страхування на випадок
надзвичайних ситуацій, хвороб або нещасних випадків на час їхнього
перебування в приймаючій країні.
Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль.
Рішення

про

продовження

фінансування

у

наступному

році

приймається після розгляду наукового та фінансового звітів про виконання
проекту за перший рік. Звіти подаються виконавцями щорічно. У наукових
звітах мають бути викладені результати досліджень, акти впровадження й
рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи
впровадження наукових розробок.
Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька
заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж
за одним проектом.
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Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та
англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому
вигляді (2 прим.) та на електронному носії (СD - диск);
- лист від організації-співвиконавця спільного проекту від чеської
сторони на бланку установи-заявника;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за
темою проекту;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту;
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника
Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. із обов’язковим
зазначенням назви спільної програми, за конкурсом якої подаються
документи.
Документи подаються у картонній папці на зав’язках.
Розглядатимуться

лише

документи,

відправлені

на

адресу

Міністерства освіти і науки України не пізніше останнього дня конкурсу
(за датою на поштовому штемпелі на конверті поштового відправлення –
не пізніше 30 квітня 2018 р.), а також зареєстровані у канцелярії
Міністерства:
- у разі надсилання поштою – до кімнати 310, канцелярія (Україна,
01601, Київ, бульвар Шевченка 16);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити
у скриньці для листувань, розташованій у холі Міністерства (Україна, 01601,
Київ, бульвар Шевченка 16).
Заявки, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог,
розглядатися не будуть!
Відповідальні організації
З української сторони:
З чеської сторони:
Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти, молоді та спорту
Управління міжнародного співробітництва Чеської Республіки
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та європейської інтеграції
Відділ міжнародного науково-технічного
співробітництва
Адреса: Київ 01601,
бул. Т. Шевченка, 16
Контактні особи:
Олена Макаренко
Тел/Факс: +38 (044) 287 82 50
Електронна пошта:
makarenko@mon.gov.ua
Сайт організації: www.mon.gov.ua

Відділ
управління
міжнародними
програмами з досліджень і розвитку
Адреса: Прага 1, 11812
Кармеліцка 529/5, Мало місто
Контактна особа:
Альона Длуга
Тел/Факс: +420 234 812 913
Електронна пошта:
Alena.Dlouha@msmt.cz
Сайт організації: www.msmt.cz

Аплікаційна форма для участі в конкурсі
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКО – ЧЕСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.
(Міністерство освіти і науки України)
APPLICATION FORM FOR THE CALL FOR PROPOSALS OF THE JOINT
UKRAINE-CZECH REPUBLIC R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2019 – 2020
(To be applied to the Ministry of Education and Science of Ukraine)
1. Загальна інформація/General information
Проект / Project
1. Назва:
Код державної класифікації. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК
022:2008:
Title:
2. Мета і галузь дослідження:
Aims and field of the project:
Партнери
Partners
1. Керівник (ПІБ)
Project leader (first and
last name)
2. Посада та звання
Position
3. Установа
Institution
4. Адреса
Address
5. Тел., факс
Phone number, fax
6. Електронна пошта

Україна
Ukraine

Чеська республіка
Czech Republic
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E-mail
7. Інші
виконавці
(ПІБ, звання)
Other team members
(first and last names,
position)
2. Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/ Relevant
publications (5 at most)
Україна
Чеська республіка
Ukraine
Czech Republic

3. Обґрунтування проекту (до 1 сторінки А4, мін. 12 шрифт) / Background of the
project (up to A4 1 page, min font 12)
4. Детальний опис проекту (до 2 сторінок), в т. ч. вказати необхідні для
виконання проекту матеріали та реагенти / Detailed description of the project
(up to 2 pages)
5. Очікувані результати (до 1 сторінки) / Results expected to be achieved (up to 1
page)
6. Поетапний план робіт виконання проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of works
(up to 4 pages)
7. Обміни в рамках проекту / Visits under the project
Візити – перебування в Україні
Visits to Ukraine
ПІБ, посада
Мета візиту
First and last name, Purpose of visit
position

Рік
Year

Кількість днів
Days amount

Візити – перебування у Чеській республіці
Visits to Czech Republic
ПІБ, посада
Мета візиту
Рік
First and last name, Purpose of visit
Year
position

Кількість днів
Days amount

8. Бюджет / Budget
Типи витрат
Type of costs
Прямі витрати / Direct costs
 Витрати на оплату праці, включаючи
податки / Personnel costs including
taxes
 Матеріали та реагенти/ Materials and

1-й рік
1st year

2-й рік
2nd year
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reagents
 Поїздки / Travels
 Інші прямі кошти / Other direct costs
Непрямі витрати (до 30% від витрат на
оплату праці) / Indirect costs (up to 30% from
personnel costs)
9. Підписи / Signatures
Керівники проекту
Project leaders
1. Ім’я, прізвище
First name and last name
2. Дата
Date
3. Підпис
Signature
Установа
Institution
1. Назва установи
Name of institution
2. Директор установи
Head of institution
3. Дата
Date
4. Підпис
Signature
5. Печатка
Stamp

Україна
Ukraine

Чеська республіка
Czech Republic

Додати резюме керівників проекту / Attached the CVs of the project leaders

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ
МОН України та Держагентство з розвитку освіти Латвійської
Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науководослідних проектів на 2019-2020 роки.
Прийом проектів триватиме з 15 березня до 15 травня 2018 року.
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними
напрямами:
 Енергетика та енергоефективність;
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 Екологія та раціональне природокористування;
 Нові технології профілактики та лікування основних захворювань,
дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
 Нові матеріали;
 Демографічні зміни, міграція та мігранти;
 Особливості та проблеми регіонального розвитку і соціальної
згуртованості;
 Технології оборонного спрямування.
Критерії відбору:
Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна
заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох
країнах. Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою
Міністерства освіти і науки України та Державної агенції з розвитку освіти
Латвійської Республіки, приступає до остаточного розгляду проектів,
з метою відбору для подальшого фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
•

компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного
завершення;

•

наявність співвиконавця в країні-партнера;

•

взаємний обмін досвідом;

•

наукова та практична цінність, очікувані від проекту;

•

перспективність співробітництва;
Особлива увага приділятиметься проектам з дійсно новаторської

тематики. Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька
заявок.

Однак,

керівники

не

зможуть

претендувати

на

отримання

фінансування більш, ніж за одним проектом.
Інтелектуальна власність:
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають
вжити

усіх

необхідних

заходів

для

захисту

науково-технічних

14
та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної
власності.

Головна

співробітництва,

не

увага

приділятиметься

відбулося

тому,

незапланованої

щоб

передачі

у

рамках

українських

технологій іншим країнам.
Фінансування:
Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо.
Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається
після розгляду звіту за попередній рік роботи.
Українським вченим та іншим дослідникам, які їдуть до Республіки
Латвія надаються добові відповідно до Переліку сум та складу витрат
на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються
у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
(Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98).
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра
освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви спільної
програми, за конкурсом якої подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською
мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.)
та на електронному носії);
- лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установизаявника;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 примірник;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту –
1 примірник.
Документи подаються у картонній папці на зав’язках.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН
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(Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), а також
зареєстровані у канцелярії:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (канцелярія; штамп
на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 15
травня 2018 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити
у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 16).
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог,
розглядатись не будуть!
Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто
переконатися у тому, що їхні латвійські партнери подали відповідну заявку
до Державної агенції з розвитку освіти Латвійської Республіки.
У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін, з виконавцями
робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів
з фінансуванням національної частини проекту поточного року .
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти.
У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень,
акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Відповідальні організації:
З української сторони:
Міністерство освіти і науки України
Управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
відділ міжнародного науково-технічного
співробітництва управління

З латвійської сторони:
Державна агенція з розвитку освіти
Латвійської Республіки
відділ міжнародних наукових програм з
науки, досліджень та інновацій

ОСТАПЕНКО Андрій Дмитрович

Майя БУНДУЛЕ (Dr. Maija Bundule)
телефон : +371 67785423
e-mail: maija.bundule@viaa.gov.lv

Тел.: (044) 287 82 15;
e-mail: a_ostapenko@mon.gov.ua
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Аплікаційна форма на участь у конкурсі
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.
(Міністерство освіти і науки України)
APPLICATION FORM FOR THE CALL FOR PROPOSALS OF THE JOINT
UKRAINIAN- LATVIAN R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2019 – 2020
(To be applied to the Ministry of Education and Science of Ukraine)
1. Загальна інформація/General information
Проект / Project
1. Назва:
Код державної класифікації. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК
022:2008:
Title:
2. Мета і галузь дослідження:
Aims and field of the project:
Партнери
Partners
1. Керівник (ПІБ)
Project leader (first and
last name)
2. Посада та звання
Position
3. Установа
Institution
4. Адреса
Address
5. Тел., факс
Phone number, fax
6. Електронна пошта
E-mail
7. Інші
виконавці
(ПІБ, звання)
Other team members
(first and last names,
position)

Україна
Ukraine

Латвійська Республіка
Republic of Latvia

2. Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/ Relevant
publications (5 at most)
Україна
Латвійська Республіка
Ukraine
Republic of Latvia
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3. Обґрунтування проекту (до 1 сторінки А4, мін. 12 шрифт) / Background of the
project (up to A4 1 page, min font 12)
4. Детальний опис проекту (до 2 сторінок), в т. ч. вказати необхідні для
виконання проекту матеріали та реагенти / Detailed description of the project
(up to 2 pages)
5. Очікувані результати (до 1 сторінки) / Results expected to be achieved (up to
1 page)
6. Поетапний план робіт виконання проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of works
(up to 4 pages)
7. Обміни в рамках проекту / Visits under the project
Візит – перебування в Україні
Visits to Ukraine
ПІБ, посада
Мета візиту
First and last name, Purpose of visit
position

Рік
Year

Кількість днів
Days amount

Візит – перебування у Латвійській Республіці
Visits to the Republic of Latvia
ПІБ, посада
Мета візиту
Рік
First and last name, Purpose of visit
Year
position

Кількість днів
Days amount

8. Бюджет / Budget
Типи витрат
Type of costs
Прямі витрати / Direct costs
 Витрати на оплату праці, включаючи
податки / Personnel costs including
taxes
 Матеріали та реагенти/ Materials and
reagents
 Поїздки / Travels
 Інші прямі кошти / Other direct costs
Непрямі витрати (до 30% від витрат на
оплату праці) / Indirect costs (up to 30% from
personnel costs)
9. Підписи / Signatures
Керівники проекту
Project leaders
1. Ім’я, прізвище
First name and last name
2. Дата
Date

Україна
Ukraine

1-й рік
1st year

2-й рік
2nd year

Латвійська Республіка
Republic of Latvia
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3. Підпис
Signature
Установа
Institution
1. Назва установи
Name of institution
2. Директор установи
Head of institution
3. Дата
Date
4. Підпис
Signature
Додати резюме керівників проекту / Attached the CVs of the project leaders
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Конференції
_______________________________________
ІІ Всеукраїнська наукова конференція
«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ
ХІМІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ ТАСХ-2018»
10 квітня 2018 року
Запрошуємо викладачів та науковців взяти участь у ІІ Всеукраїнській
науковій конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної
хімії та матеріалів ТАСХ-2018», яка відбудеться 10 квітня 2018 року у
Дніпровському державному аграрно-економічному університеті.
Форма участі – заочна.
Кінцевий термін подання заявок та тез доповідей, а також оплати
організаційного внеску – до 04.04.2018.
Напрями роботи конференції:
1.

Полімерне матеріалознавство. Хімія та технологія композиційних
наноматеріалів;

2.

Аналітична

хімія

навколишнього

середовища

та

продуктів

агровиробництва. Інноваційні технології харчової промисловості;
3.

Актуальні проблеми синтезу, структури та реакційної здатності
органічних та елементоорганічних сполук;

4.

Електроосадження металічних і полімерних покриттів. Захист від
корозійного руйнування. Лакофарбові та захисні покриття.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Оплата участі у конференції:
Оргвнесок

у

сумі

150 грн.

за одну

доповідь оплачується

поповненням карткового рахунку: № 5168 7573 3958 4460
Середняк Костянтин Юрійович
Призначення платежу: ПІБ учасника.

Оргвнесок

включає

оплату
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одного примірника тез конференції

і його розсилку. Копію чека надсилати на e-mail: chem.dsau@gmail.com.
Запрошуємо Вас до публікації наукових статей у фаховому виданні
“Вісник ДДАЕУ”. Журнал розміщує електронні версії статей в системі
OJS – Open Journal System, що підтримує роздачу посилань-цитат, які
зараховуються Google-Scholar. Нас цитують Міжнародні наукометричні
бази даних РІНЦ (Росія) та AGRICOLA(США).
E-mail: redviddday@i.ua
Контактні телефони: (056) 713-51-75;
(097) 366-04-87.
Для участі в конференції до 01.04.2018 р. необхідно надіслати
тези доповідей та реєстраційну картку учасника, копію квитанції про
сплату оргвнеску в електронному варіанті на наступну електронну адресу:
chem.dsau@gmail.com.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг – 1–2 повні сторінки формату А4 у редакторі Word 97-2003, усі
поля по 2 см., шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,5, абзац –
1 см. Вирівнювання – за шириною, нумерацію сторінок та посилання на
використану літературу не ставити.
УДК – зліва; назва тез – великими жирними літерами, по центру;
прізвища та ініціали автора(ів) – жирними літерами, по центру (студенти
і магістри повинні вказувати також ПІБ наукового керівника; назва установи,
адреса, e-mail – курсивом, по центру.
Рисунки, представлені в тезах, повинні бути достатньо якісними та
мати формат «відтінки сірого». Студенти і магістри публікуються
з науковим керівником. Кожен учасник конференції може бути автором
(співавтором) не більше ніж трьох доповідей! Відповідальність за зміст
та оформлення тез несе автор!
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Увага! При недотриманні вимог щодо обсягу або оформлення тез
організаційний комітет залишає за собою право скорочувати і редагувати
поданий матеріал без погодження з авторами.
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику та розміщені
на сайті ДДАЕУ: http://www.dsau.dp.ua
Адреса для листування:
Оргкомітет конференції:
Кафедра хімії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
49600, вул. С.Єфремова, 25, Дніпро, Україна
Тел. 0675236151 (Галина Олександрівна)
e-mail: chem.dsau@gmail.co
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
учасника
Прізвище
Ім’я
По батькові
телефон
e-mail
Наук. ступінь
Учене звання
Посада
Організація
Адреса організації:
вулиця, № буд.
місто
індекс, країна
Співавтори (ПІБ
повністю)
Секція
Адреса для листування (якщо відрізняється від адреси організації):
ПІБ
вулиця, № буд.
місто
індекс, країна

__________________________________________________________________
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
18-20 квітня 2018 р.
Україна, м. Ірпінь
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції «Облік і оподаткування: реалії та перспективи», яка
відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
До

участі

в

конференції

запрошуються

науковці,

викладачі

навчальних закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти, а також
фахівці, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах,
представники органів місцевого самоврядування та державних органів влади,
що займаються вирішенням проблем обліку та оподаткування в Україні,
магістри, студенти.
Для участі в конференції необхідно до 4 квітня 2018 року включно
надіслати на електронну адресу: 3_internet_conference@ukr.net заявку про
участь, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська,
російська.
Напрями роботи конференції:
1. Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю та аналізу.
2. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення управління
підприємницькою діяльністю.
3. Cтан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
4. Державний фінансовий контроль: проблеми та напрями удосконалення.
5. Контроль та прогнозування податкових надходжень.
6. Облік і оподаткування: нормативно-правове забезпечення.
7. Наукові теоретичні економічні знання та їх роль у формуванні
професіоналізму майбутніх фахівців з обліку, аудиту та фінансів.
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8. Економіко-математичні методи в оцінці макро- і мікроекономічних
процесів.
9. Сучасні проблеми теорії ймовірностей.
Початок роботи конференції: 18 квітня о 10.00.
За

результатами

конференції

на

сайті

буде

www.ossa.com.ua

оприлюднено тези доповідей учасників та збірник матеріалів конференції
в електронній формі.
Вимоги до оформлення тез:
До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися
раніше. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для
громадян України); іншими мовами для іноземних учасників. Кількість
авторів – не більше двох. За зміст, достовірність наведених фактів
та оригінальність тез автор несе особисту відповідальність.
Обсяг тез повинен бути 2-4 сторінки формату А4, у редакторі MS

1.

Word, усі поля по 2 см., шрифт Times New Roman, 14пт, інтервал – 1,5.
Використані джерела повинні бути пронумеровані відповідно

2.

до порядку їх згадування в тексті, або за алфавітом. Посилання на джерело
подаються в квадратних дужках. Список використаних джерел наводиться
наприкінці тез згідно з встановленими вимогами.
Роботи, що

не відповідають вимогам,

або

не

були

подані

у встановлений термін, не розглядатимуться.
У рамках роботи конференції буде також проведено:
- конкурс презентацій на тему: «Теоретичні та практичні аспекти
взаємозв’язку обліку та оподаткування в Україні» (для участі необхідно,
разом з матеріалами конференції, подати презентацію на електронну адресу
3_internet_conference@ukr.net). Переможці будуть відзначені грамотами;
- засідання за круглим столом на тему: «Облік і оподаткування:
проблеми та перспективи розвитку», яке відбудеться 20 квітня 2018 року
о 12.00.
Організаційний внесок:
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Організаційний внесок становить 60 гривень – для студентів, 100
гривень – для інших учасників.
Реквізити для платежу:
Одержувач: Слинявчук Ю.І.
ЄДРПОУ: 14360570
МФО : 305299
Рахунок одержувача: р/р 5168 7573 1293 4591
Призначення платежу: плата за участь у конференції П.І.Б. автора.
Контактна інформація:
(067) 812-95-47 (Рябчук Оксана Григорівна)
(096) 741-49-08 (Нагибіна Ольга Станіславівна)
Е-mail: 3_internet_conference@ukr.net
www.оssa.com.ua
ЗАЯВКА
на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Облік і оподаткування: реалії та перспективи»
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Номер секції
Поштова адреса
Номер телефону
Е-mail
Чи бажаєте взяти участь у:
- засіданні за круглим столом
- конкурс презентацій
Приклад оформлення тез
Іванов І.І.,
Університет ДФС України
к.е.н., доцент
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ

У

сучасних

умовах

економічного

розвитку … [1, с. 18].
…
Список використаних джерел:
1. Павленко Р. І. Економіка України:
проблеми

і

шляхи

їх

вирішення

/

Р. І. Павленко // Вісник університету. – 2015.
– № 121. – С. 17-24.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ХХІ СТОЛІТТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
(SRTP 2018)
23 квітня 2018 року
м. Тернопіль
Запрошуємо вчених, аспірантів, докторантів і провідних фахівців
взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції на тему
«Наукові дослідження в ХХІ столітті: теорія і практика», яка відбудеться
23 квітня 2018 року у місті Тернопіль.
Напрямки роботи конференції:
 Науки про землю
 Економічні науки.
 Економіко-правові дослідження.
 Фінанси, гроші та кредит.
 Міжнародне право. Право ЄС.
 Філологічні науки. Мовознавство.
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 Культурологія. Мистецтвознавство.
 Історія та теорія літератури.
 Політологія. Політичні дослідження.
 Математика. Фізика. Інформаційні технології.
 Управління проектами.
 Будівництво.
 Історія України та країн Світу.
 Туризм. Готельно-ресторанна справа.
 Педагогіка та психологія.
 Природничі науки.
 Соціологія. Філософія.
 Релігієзнавство
Тематичні напрямки не обмежуються виключно вище перерахованими!
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська,білоруська,
узбекська.
Для

участі

у

конференції

Вам

необхідно

до 22 квітня 2018 року:
- надіслати електронний варіант заявки (зразок додається);
- надіслати тези доповіді та електронний варіант квитанції про сплату
внеску за адресою: kaf.man.mark@gmail.com, в темі листа «SRTP 2018».
Вимоги до оформлення тез та доповідей:
- Обсяг тез доповідей – до 4 сторінок формату А4, усі поля по 2 см., шрифт
– Times New Roman, 14пт, міжрядковий інтервал – 1,5;
- Праворуч

зазначаються

відомості

про

автора:

прізвище,

ім’я

та по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва
установи, навчального закладу. Далі, по центру, жирним шрифтом
вказують назву тез доповіді, після чого подається текст;
- Список

використаної

літератури

розміщується

наприкінці

тексту

і оформлюється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису;
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- Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація
наскрізь, а не в абетковому порядку;
- Сторінки не нумеруються.
Матеріали подаються у редакторі Word з розширенням *.doc, або
*.docx
Примітка: Оргкомітет конференції надсилає повідомлення про
отримання Вашого листа протягом чотирьох днів. Якщо Ви не отримали
повідомлення, відправте роботу повторно або з’ясуйте питання про
отримання Вашого листа Оргкомітетом по телефону у відповідального
секретаря конференції.
Вартість організаційного внеску:
І. 260,00 грн. (друкована версія Збірника + електронна + сертифікат);
ІІ. 160,00 грн. (електронна версія Збірника)
ІІІ. Вартість додаткового друкованого примірника Збірника 100 грн.
Поповнити картковий рахунок члена Оргкомітету в ПАТ КБ «ПриватБанк»:
№ 5168 7555 2883 2849, Янченко А.Ю.
Квитанцію обов'язково підписувати «П.І.Б. учасника конференції».
Електронний варіант Збірника буде розіслано всім учасникам
конференції до 02 травня 2018 року, а друкований – до 10 травня 2018 року
Координати оргкомітету
Україна, м. Київ 02034, а/с 42,
тел. 063 9457499, Руслан Володимирович
www.econconf.com

www.euroconf.org

kaf.man.mark@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1328620423904176/?active_tab=discussion
Заявка
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ХХІ СТОЛІТТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Прізвище ____________________________________
Ім'я _________________________________________
По батькові ________________________________
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Адреса для надсилання Збірника і сертифіката: (Індекс Місто Адреса П.І.П.)
Тел.: _______________________________________
Ел. адреса ____________________________________

Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів освіти і молодих учених
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОСВІТНІ ТА ФАХОВІ ПРОБЛЕМИ
МОЛОДІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
27 квітня 2018 р.
м. Запоріжжя
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської Інтернетконференції здобувачів освіти і молодих учених «Соціально-економічні, освітні
та

фахові

проблеми

молоді

в

умовах

євроінтеграційних

процесів»,

яка відбудеться 27 квітня 2018 року на базі Економіко-гуманітарного
інституту Запорізького національного технічного університету.
До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти,
студенти

і магістранти.

Напрями роботи конференції:
1.

Освіта

та

фахові

компетентності

молоді

в

умовах

адаптації

до європейського простору.
2.

Сучасні тенденції розвитку бізнесу: національний і глобальний аспекти.

3.

Сучасні проблеми і стратегічні напрямки розвитку фінансів, обліку

та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів.
4.

Публічне управління та менеджмент: сучасні тенденції розвитку теорії

та практики.
5.

Маркетинг і логістика: вирішення соціально-економічних проблем

на регіональному та міжнародному рівнях.
6.

Проблемні аспекти і перспективи розвитку гуманітарних наук в умовах

Європейської інтеграції.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.
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Для участі у конференції необхідно надіслати тези до оргкомітету,
заявку та скановану або сфотографовану копію оплати до 20 квітня 2018 р.
(включно)

на електронну адресу zntu.conf@gmail.com:

1) тези (3-5 сторінок) (назва файлу повинна бути вказана українською мовою
(наприклад, Іванов М.С._тези);
2) скановану (сфотографовану) квитанцію про оплату (назва файлу повинна
бути вказана українською мовою (наприклад, Іванов М.С._квитанція);
3) заявку на участь у конференції (назва файлу повинна бути вказана
українською мовою (наприклад, Іванов М.С._заявка).
Організаційний внесок за участь у конференції :
 50

грн.

(програма

конференції,

електронний

варіант

збірника

друкований

варіант

збірника

тез та сертифікат учасника);
 120

грн.

(програма

конференції,

тез та сертифікат учасника).
Вимоги до оформлення тез: обсяг 3-5 сторінок, шрифт Times New Roman,
14 пт., інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, усі поля по 2 см, вирівнювання
за шириною).
Послідовність розміщення матеріалів:
 напрям відповідно до тематики тез;
 ініціали і прізвище автора – у лівому верхньому кутку, шрифт жирний;
 навчальний заклад (місце навчання), місто;
 назва тез – великими літерами, вирівнювання по центру (шрифт
жирний);
 через

рядок

–

текст

тез,

вирівняний

за

шириною,

сторінки

не нумеруються;
 через рядок – список використаних літературних джерел в наскрізному
(не алфавітному) порядку – «Література» (за вибором автора);
 посилання розміщують у квадратних дужках, наприклад: [5, c. 57-61].
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Увага! У тексті матеріалів конференції не допускається використання
схем, діаграм, таблиць і рисунків. Усі тези будуть перевірені на плагіат!
Реквізити для оплати організаційного внеску:
ЗНТУ: код ЄДРПОУ 02070849
банк ДКСУ м. Київ
МФО 820172
реєстр. рах. 31256242100116
Обов'язково вказувати призначення платежу
«Платіж за конференцію» та П.І.Б.
Приклад оформлення тез
Васильченко О.А., студент
Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
Науковий керівник – д.е.н., доц. Кириченко О.В.
ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Банківська сфера України в останні роки зросла надзвичайно високими темпами.
Тому особливої уваги заслуговує питання її подальшого розвитку.
Література
ЗАЯВКА
на участь у конференції
«Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних
процесів»
27 квітня 2018 року
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції (повністю)
Місце навчання (ВНЗ, курс, факультет, спеціальність)
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, звання, посада)
Контактний телефон
E-mail
Номер та назва секції
Назва тез

Усі поля обов’язкові для заповнення

Контактна інформація:
Кузнецова Марія Олександрівна
Тел.: +38(063)103.21.97
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Черномаз Катерина Геннадіївна
Тел.:+38(050)752.80.58
zntu.conf@gmail.com

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ»
27-28 квітня 2018 року
Запрошуємо науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, магістрантів взяти
участь

у

ІІ

Всеукраїнській

науково-практичній

інтернет-конференції

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та
методик їх викладання», яка відбудеться 27-28 квітня 2018 року на базі
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка.
Напрями роботи конференції:
-

флора і рослинність, експериментальна ботаніка;

-

фізіологія рослин;

-

зоологія, медико-біологічні дослідження;

-

морфологія та фізіологія людини і тварин;

-

екологічні

проблеми

природокористування

та

охорони

навколишнього середовища;
-

суспільно-географічні та фізико-географічні дослідження;

-

сучасна хімія та хімічний експеримент;

-

традиційні та інноваційні методики викладання дисциплін

природничого-математичного циклу;
-

система освіти в Україні, проблеми і перспективи реформування.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: заочна.
Заявки для участі у конференції просимо надіслати до 17 квітня 2018 року.
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Доповіді можуть бути опубліковані у фаховому збірнику наукових
праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка», який індексується в науково-метричній базі Index
Copernicus.

Вимоги

до

оформлення

доповідей

–

на

сайті

http://visn_ped.gnpu.edu.ua, довідки за телефоном: (05444) 2-33-06.
Контактна інформація:
Адреса оргкомітету:
Глухівський НПУ ім. О. Довженка,
факультет природничої і фізико-математичної освіти,
вул. Терещенків, 47,
м. Глухів, Сумська область, 41400.
Телефон наукового відділу: (05444) 2-33-06
Телефон контактної особи: 0991335502 Бурчак Ліана Володимирівна
Адреса для поштової кореспонденції: email: konfbiol@i.ua
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище ____________________________
Ім'я______________________________
По-батькові___________________________
Науковий ступінь___________________
Вчене звання______________________
Посада___________________________
Місце роботи__________________________
Поштова адреса________________________
Контактний телефон____________________
Е-mаіl:____________________________
Назва доповіді_________________________
Автори________________________________
Науковий напрям (вказати).
__________________________________________________________________________________
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Міжнародна науково-практична конференція
«МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»
27-28.04.2018
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Міжнародні

наукові

дослідження:

інтеграція

науки

та практики», яка відбудеться 27-28 квітня 2018 року у м. Київ.
Матеріали приймаються до 27 квітня 2018 року включно.
Електронну версію збірника буде розміщено до 7 травня 2018 року,
а друковані збірники будуть розіслані авторам до 18 травня 2018 року.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька,
французька, польська.
Форма

проведення

конференції: дистанційна (публікація

без особистої участі).
Секції конференції:
• Освіта/Педагогіка;
• Культура і мистецтво;
• Гуманітарні науки (Релігієзнавство; Історія та археологія; Філософія;
Культурологія; Філологія);
• Богослов’я;
• Соціальні та поведінкові науки (Економіка; Політологія; Психологія;
Соціологія);
• Журналістика;
• Управління та адміністрування;
• Право;
• Біологія;
• Природничі науки;
• Математика та статистика;
• Інформаційні технології;
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• Механічна інженерія;
• Електрична інженерія;
• Автоматизація та приладобудування;
• Хімічна та біоінженерія;
• Електроніка та телекомунікації;
• Виробництво та технології;
• Архітектура та будівництво;
• Аграрні науки та продовольство;
• Ветеринарна медицина;
• Охорона здоров’я;
• Соціальна робота;
• Сфера обслуговування;
• Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
• Цивільна безпека;
• Транспорт;
• Міжнародні відносини (Міжнародні економічні відносини; Міжнародне
право).
Для участі у конференції потрібно:
1. Надіслати заповнену заявку на участь у конференції та доповідь на адресу
електронної пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації,
ми надсилаємо Вам лист з відповідним повідомленням та реквізити для
оплати організаційного внеску.
З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих
і поштових витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок:
 за участь та публікацію тез до 3 сторінок включно –150 грн.
 за участь та публікацію статті до 7 сторінок включно – 200 грн.
 за участь у конференції та публікацію тез/статті до 5 стор. включно
(лише електронний примірник) – 100 грн.
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 за

перевищення

обсягу

публікації,

вартість

кожної

наступної

сторінки (за сторінку) – 25 грн.
 за

отримання

додаткових

примірників збірника

(за

примірник),

включаючи пересилання – 100 грн.
 за отримання сертифікату учасника конференції (на вимогу) – 25 грн.
У випадку якщо автор бажає отримати лише електронний примірник
збірника матеріалів і не має наміру отримувати від редакції друкований
примірник збірника матеріалів, то вартість публікації тез/статті до 5 сторінок
включно складає 100 грн.); у разі перевищення обсягу публікації, автором
додатково сплачується 25 грн. за кожну додаткову сторінку.
Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Друковані
примірники збірників матеріалів розсилаються авторам рекомендованими
листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, упродовж
п’ятнадцяти робочих днів від дня завершення конференції. В разі обрання
доставки службою Нова Пошта (платником послуг перевезення є отримувач
доставки) збірник буде доставлено службою доставки на обране отримувачем
відділення або адресу. На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний
у відомостях про авторів (заявці на участь).
3. Надіслати на електронну пошту редакцiї – novaosvita@gmail.com наступні
документи:
а) форму заявки на участь у конференції за зразком;
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
в) доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора
публікації, наприклад «Мельник_Заявка»тощо.
Подати

заявку

на

участь

тез/статті можливо двома способами:

в конференції

та

матеріали
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1. Надіслати заявку та матеріали тез або статті у форматі *.doc, *.docx,
*.rtf

на

e-mail.

Адреса

електронної

пошти

оргкомітету

–

novaosvita@gmail.com;
2.

На

сайті,

заповнивши електронну

форму

реєстрації та

завантаживши електронну версію документів (матеріали тез/статті).
Якщо надіслані матеріали успішно пройшли рецензування та
підтверджені до публікації, ми направляємо вам лист з інформацією
про прийняття тез доповіді/статті до участі в конференції та реквізити
для оплати організаційного внеску.
Як тільки електронна версія збірника розміщується на сайті,
ми

надсилаємо Вам авторську електронну копію збірника матеріалів.

Друковані примірники та сертифікати учасників надсилаються авторам
у п’ятнадцятиденний строк від дня завершення конференції.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Назва конференції, дата і місто проведення
2. Секція (напрям) конференції
3. Прізвище, ім’я, по-батькові
учасника (або учасників)
4. Назва тез доповіді/статті
5. Місце роботи або навчання, вчений ступінь,
наукове звання, посада
6. Спосіб доставки збірника матеріалів конференції
(вибрати потрібне)

Укрпошта (включено в організаційний
внесок)
Нова Пошта – Експрес-доставка (вартість
доставки оплачується отримувачем, 30–35
грн)

7. Поштова адреса (за зразком)

Укрпошта – Прізвище, ім’я, по-батькові
(повністю), вул. Київська, 123, кв. 45, Київ,
Київська обл., Україна, 12345, моб. телефон
Нова Пошта – Прізвище, ім’я, по-батькові
(повністю), населений пункт та номер
відділення доставки, моб. телефон

8. Контактний телефон (моб. тел.)
9. Електронна пошта (e-mail)
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10. Друкований примірник збірника матеріалів
(кількість примірників)

так / ні ( __ прим.)

11. Сертифікат учасника або сертифікат наукового
керівника (вибрати потрібне)

так / ні

12. Чи приймали ви раніше участь у наших
конференціях? – застосовується знижка 10% на
публікацію матеріалів – тез доповідей/статей1

ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з
актуальних питань хімії
2-4 травня 2018 року, м. Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ХІІІ Всеукраїнської конференціі
молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, присвяченої 100річному ювілею Національної академії наук України, що проводитиметься
2-4 травня 2018 року у м. Харкові на базі НТК «Інститут монокристалів»
НАН України за участю хімічного факультету Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна.
Напрями роботи конференції:
1.

Органічна та медична хімія;

2.

Фізична та неорганічна хімія;

3.

Аналітична хімія та матеріалознавство.

Робочі мови конференції: українська, російська.
Сплатити організаційний внесок (150 грн.) можна безпосередньо під
час реєстрації, якщо Ви плануєте приїхати до Харкова, або поштовим
переказом на ім’я Мурликіної Марини Володимирівни, 61072, м. Харків,
просп. Науки, 54, відділення поштового зв’язку № 72 м. Харків.
Будь

ласка,

у

призначенні

у конференції» та своє прізвище.

платежу

обов’язково

вкажіть

«участь
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Якщо Ви плануєте тільки заочну участь у конференції, організаційний
внесок становитиме 100 грн.
Просимо

Вас

надіслати

на

електронну

пошту

конференції

до 5 квітня 2018 року інформацію про вид участі (очна/заочна), спосіб
оплати оргвнеску (поштовий переказ/при реєстрації) та, за наявності,
фотографію

чеку

про

поштовий

переказ.

Електронна

адреса:

cys2018@isc.kh.ua
Усі повідомлення здійснюються лише у формі усних доповідей
тривалістю до 12 хвилин. Відповідь на питання – 3 хвилини.
Реєстрація учасників та подання тез відбувається в режимі on-line на
сайті конференції за посиланням http://cys2018.isc.kh.ua до 5 квітня 2018
року.
Тези доповідей мають бути обсягом не більше 1 друкованої сторінки.
При недотриманні вимог щодо обсягу тез Програмний комітет залишає
за собою право скорочувати поданий матеріал без погодження з авторами.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному вигляді
з усіма бібліографічними даними (із наданням коду ISBN) та надані
учасникам в електронному вигляді у форматі PDF.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що доповідь на конференції можуть
робити лише студенти, аспіранти та молоді науковці віком до 35 років
(включно).
VІІI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
(УНКФН-8)
2-4 жовтня 2018 року, м. Ужгород
Реєстрація учасників до 10 травня 2018 року!
З 2 по 4 жовтня 2018 року на базі Ужгородського національного
університету відбудеться VІІI Українська наукова конференція з фізики
напівпровідників (УНКФН-8), присвячена 100-річчю Національної академії
наук України.
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Напрями роботи конференції:
1. Нові фізичні явища в об’ємі та на поверхні напівпровідників.
2. Фізичні явища у низькорозмірних структурах.
3. Фізика напівпровідникових приладів.
3.1. Проблемні питання мікро- та наноелектроніки.
3.2. Сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникової сенсорики
та оптоелектроніки.
3.3. Надвисокочастотна та терагерцова електроніка.
3.4. Сонячна енергетика.
4. Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових
матеріалів.
Робочі мови конференції:
- українська;
- англійська;
- російська.
Кінцевий термін реєстрації учасників – 10 травня 2018 року. Тези
доповідей приймаються до 31 травня 2018 року.
Реєстрація та подання тез здійснюється в режимі он-лайн на сайті
конференції:http://conference.isp.kiev.ua, https://sites.google.com/site/uscsp6/.
У межах заходу заслуховуватимуться запрошені пленарні й усні
секційні доповіді, а також відбудуться представлення та огляд стендових
доповідей. Крім того, планується лекційна програма з актуальних проблем
фізики напівпровідників для студентів і молодих науковців.
Доповіді

будуть

опубліковані

за

рекомендацією програмного

комітету в науково-технічних журналах: «Український фізичний журнал»,
«Журнал

фізичних досліджень»,

«Semiconductor

Physics

Quantum

Electronics & Optoelectronics», «Функціональні матеріали», «Технология и
конструирование

в электронной

аппаратуре»,

«Фотоелектроніка»,

«Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Після отримання
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рекомендації авторам буде необхідно привести рукописи у відповідність
до вимог журналу та направити їх на адресу відповідної редакції.
Сума публікаційного і організаційного внесків (потрібно сплатити
до 31.08.2018) та реквізити для їх переведення будуть вказані у другому
інформаційному повідомленні після 1 квітня 2018 року.

V Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В ТЕОРЕТИЧНОМУ
ТА ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ»
11–12 травня 2018 року, м. Рівне
Конференція відбудеться в межах проекту «Палімпсести пам’яті»,
який здійснюється ГО «ЦСПП «Мнемоніка» за підтримки Rosa-LuxemburgStiftung в Україні.
Напрями роботи конференції:
1. Колективна травма та постгеноцидна пам’ять;
2. «Образи» революцій

у націотворенні, формуванні /

коригуванні

колективної пам’яті;
3. Образи міста / села у колективній пам’яті українців;
4. Політика пам’яті як інструмент формування колективної ідентичності;
5. Символічний простір як втілення пам’яті;
6. Кіно, театр та література в формуванні колективного уявлення про
минуле;
7. Гендерний ракурс політики пам’яті.
Для участі у конференції до 30 квітня 2018 року необхідно
надіслати:
 заявку на участь у конференції ( https://goo.gl/uzYF7L);
 тези доповіді (будуть опубліковані у формі електронного збірника
на сайті ГО «ЦСПП «Мнемоніка»).

Організатори

компенсують

вартість

проїзду,
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проживання

та харчування 25-ти відібраним учасникам конференції (про що їх буде
поінформовано у запрошенні до 5-го травня). Кількість учасників, які мають
можливість брати участь у конференції власним коштом, не обмежується.
Тези

доповіді

надсилати

на

електронну

скриньку:

mnemonics2801@gmail.com.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез – від 3-х сторінок, які не нумеруються; шрифт – Times New Roman,
12пт, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см., усі поля по 2 см.

По

правому краю – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене
звання, посада (виділення напівжирним). Нижче – повна назва установи,
місто. Через один інтервал – назва доповіді (великими літерами; по центру;
виділення напівжирним). Нижче – через один інтервал – текст та використана
література.
Всі скорочення можуть бути використані лише після наведення
абревіатури в повній назві організації, партії тощо. Список літератури
наводиться у підсторінкових посиланнях у міру згадування.
Контактна інформація:
Долганов Петро Сергійович (координатор) – тел.: +38 (097) 481 36 81; +38
(063) 403 97 51.
Зразок оформлення тез
Петро Долганов (Рівне),
к.і.н., доцент кафедри політичних наук
Рівненського державного гуманітарного університету
ФОРМУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ
Основний текст доповіді …………..i.
1

Арендт Х. Банальність зла. Суд най Айхманом в Єрусалимі. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА. – 2013. – С. 30.
Там само. – С. 40. (якщо посилання повторюється ще раз підряд).
Аренд Х. Названа праця. – С. 50 (якщо посилання на ту ж працю використовується через певну кількість
позицій).
_____________________________________________________________________________________________
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Міжнародна Інтернет-конференція студентів і молодих вчених
«УКРАЇНА - СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР»
16 травня 2018 року
м. Дніпро
Напрямки роботи конференції:


Діалог культур як тривалий історико-культурний процес;



Особливості

національних

традицій,

їх

взаємовплив

в

процесі

мистецтва

(єдність

формування сучасної культури;


Своєрідність

естетичних

ідеалів

і

розвитку

в різноманітті);


Загальні риси і національні особливості в становленні системи освіти
сучасного суспільства;



Своєрідність політичної культури. Діалог як основа поступального
соціального розвитку;



Національні звичаї, їх заломлення в сучасній культурі;



Матеріальна культура і побут. Культурний обмін як традиція сучасної
цивілізації;



Роль

соціальних

спільностей,

державних

установ,

громадських

організацій і фондів в діалозі культур.
Форма проведення: заочна.
Робочі мови конференції:
-

українська;

-

російська;

-

англійська.
За матеріалами конференції буде видано збірник тез з присвоєнням

йому номеру ISBN.
Для участі у конференції необхідно до 30 квітня 2018 року
(включно) здійснити через сайт sciendar.com наступні операції:
– надіслати тези доповіді, оформленні згідно з вимогами;
– сплатити організаційний внесок.
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Вартість та оплата: оплата за участь у конференції становить 100 грн.
До оплати входить друкований збірник тез та сертифікат учасника. Окремо
можна замовити додатковий збірник– 50 грн (надсилання всіх матеріалів
«Новою поштою» за рахунок одержувача).
Контактна інформація:
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Адреса: просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005
Какуріна Ірина Іллівна, к.філ.н., доцент кафедри філософії
e-mail: irinailivna52@yandex.ru
Правила оформлення тез доповідей:
Приймаються тільки одні тези від одного автора. Кількість тез
у співавторстві необмежена. Обсяг тез – 1–2 сторінки формату А4, усі поля
по 2,5 см., шрифт – Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1, абзац – 1,25 см.,
вирівнювання по ширині.
Файл із тезами доповідей повинен мати назву «Тези_Прізвище
першого автора».
Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, будуть
відправлені на доопрацювання! Тези додатково не редагуватимуться,
відповідальність за поданий у тезах матеріал несуть автори доповідей.
Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ»
(до 50-річчя заснування ЗДМУ)
17-18 травня 2018 року, м. Запоріжжя
Запрошуємо
практичній

Вас

конференції

прийняти
«Актуальні

участь

у Всеукраїнській

питання

сучасної

науково-

медицини

і

фармації» (до 50-річчя заснування ЗДМУ)», яка відбудеться 17-18 травня
2018 р. в Запорізькому державному медичному університеті. Конференція
включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
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конференцій 2018 року (№125), посвідчення УкрІНТЕІ № 74 від 20.02.2018
року.
Програмні питання конференції:
1. Здобутки

фундаментальних

медико-біологічних

досліджень

–

в практику охорони здоров’я.
2. Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини.
3. Від органічного синтезу та пошуку рослинної сировини – до створення
нових лікарських препаратів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Сучасні
аспекти

медицини

і

фармації»

(до

50-річчя

заснування

ЗДМУ)»

ISSN 2522-1116.
Інструкція щодо оформлення публікації:
На початку тез симетрично центру аркуша друкується назва роботи
(жирним шрифтом, заголовними літерами), нижче – прізвище та ініціали
авторів симетрично центру аркуша; нижче, посередині – повна назва
установи, нижче друкується текст тез шрифтом Times New Roman, 14 пт,
через 1,5 інтервали, усі поля по 2 см.).
Вартість публікації 1 сторінки тез складає 79 грн.
Кошти на публікацію переводяться до 10

квітня 2018 року

за реквізитами:
ОДЕРЖУВАЧ: Запорізький державний медичний університет
КОД ЄДРПОУ 02010741
РАХУНОК №: 31256264203552
БАНК одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Призначення платежу: Тези конференції від Прізвище І.Б. першого автора.
Крім тез, заповнюється реєстраційна форма (подається на окремому
аркуші).
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Електронний варіант тез, реєстраційна форма, а також скан-копія
чека про сплату публікації з прізвищем першого автора надсилається до 10
квітня 2018 року на е-mail: shishko.zsmu@gmail.com, а оригінал тез та
супровідний лист на бланку установи надсилаються за адресою: пр.
Маяковського, 26, Запорізький державний медичний університет, науковий
відділ, м. Запоріжжя, 69035.
Програма конференції, інформація щодо умов та вартості проживання
будуть надіслані другим інформаційним листом до 20 квітня 2018 року.
Телефон для довідок (061) 224-64-70; Телефакс (061) 224-64-70
e-mail: nauka@ zsmu.zp.ua
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
П.І.Б. першого автора роботи (доповідача)
Місце роботи (назва установи)
Підрозділ (кафедра)
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Адреса установи: Країна
Поштовий індекс
Місто
Вулиця, будинок
Контактний телефон:
Е-mail:
Форма участі (потрібне виділити):
o усна доповідь і публікація тез
o тільки публікація тез
Назва тез доповіді
Відомості про співавторів (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання)
Чи потрібне Вам бронювання готелю?
Дата
o так
o ні

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК»
17-19 травня 2018 року, м. Львів
Запрошуємо науковців, викладачів ВНЗ та дослідників, докторантів,
аспірантів до участі у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

46
конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми
комерціалізації науково-технічних розробок».
Конференція відбудеться 17-19 травня 2018 року в Інституті економіки
і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” за адресою
м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Напрями роботи конференції:
1. Розвиток інфраструктури підтримки інноваційної діяльності в Україні:
особливості, передумови і перспективи;
2. Комерціалізація наукових розробок в університеті;
3. Участь

у

екосистемі

інновацій

для

випереджувального

розвитку

вітчизняних промислових підприємств;
4. Стартапи як можливість та платформа для реалізації креативних ідей
молоді;
5. Налагодження

та

розвиток

партнерства

у

інноваційних

процесах:

оцінювання ефективності та обґрунтування доцільності.
Вимоги до оформлення тез: обсяг тез – 1-2 повні сторінки, шрифт –
Times New Roman, 12пт, інтервал – 1, абзац – 1 см., поля: з лівого боку – 3 см,
усі інші – 2 см., сторінки не нумеруються.
Вимоги

до

[http://mo.lp.edu.ua]

оформлення

статті

розміщено

за

посиланням

у вкладці «Наука - Вісник «Проблеми економіки

та управління».
Вимоги до оформлення матеріалів до колективної монографії: поля –
з усіх боків 2 см, шрифт - Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1 см.
Мова - тільки англійська!
Публікація матеріалів конференції:
1. Для участі необхідно подати заявку через сайт [http://mo.lp.edu.ua]
у вкладці “Наука - VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція”
не пізніше 2 травня 2018 року. Для подання заявки достатньо зареєструватися
лише одному співавтору. Після реєстрації необхідно вказати назву тез доповіді
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та відомості про авторів, завантажити відформатовані тези доповіді, статтю
та/або розділ монографії (за бажанням) та, за необхідності, інші файли.
Підтвердження про отримання та готовність прийняти матеріали до публікації
буде надіслано електронною поштою. Після отримання інформації про
прийняття документів до друку, необхідно надіслати також відскановану
квитанцію про оплату організаційного внеску. Коментарі організаційного
комітету надсилатимуться автору на електронну пошту.
До початку конференції буде видано електронний збірник тез доповідей
(CD-ROM) з присвоєнням йому ISBN.
2. Після проведення конференції будуть опубліковані наукова стаття
та/або розділ у колективній монографії англійською мовою за назвою
“Management of Innovative Process in Ukraine: Pproblems of scientific and technical
developments commercialization”.
Подача матеріалів до колективної монографії – до 19 травня 2018 року.
Для публікації матеріалу у колективній монографії можуть бути
залучені один або два співавтори. Мінімальний обсяг матеріалу становить 15
друкованих сторінок для одного автора та 25 сторінок для двох співавторів. (без
врахування літератури). Колективна монографія буде опублікована

до 1

вересня 2018 року.
3. Супровідні документи слід подавати лише до статті у наступному
переліку:
- завірену 1 рецензію (з організації, де працює автор), за підписом
кандидата або доктора економічних наук. У рецензії необхідно відзначити
актуальність поданої статті/матеріалу до монографії, елементи новизни,
рекомендації щодо опублікування. Друга рецензія буде одержана у результаті
внутрішнього рецензування матеріалу;
- лист-клопотання від керівництва установи автора на ім’я проректора
НУ „Львівська політехніка” Чухрай Н.І. з проханням провести експертизу статті
та дозволити її публікацію у Віснику НУ „Львівська політехніка”.
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4. Тези, матеріали монографії та статті, що не відповідають вимогам
та не подані у встановлений термін, не розглядатимуться.
Для участі в роботі інтернет-конференції і опублікування матеріалів
необхідно сплатити організаційний внесок у сумі:
- 120 грн – опублікування тез доповідей, одержання сертифікату;
- 120 грн – за 1 сторінку опублікування наукової статті;
- 500 грн – опублікування матеріалу у колективній монографії незалежно
від форми участі в роботі конференції, одержання довідки про участь
у виконанні кафедральної наукової теми.
Кошти за участь у конференції просимо переказувати на картку
Приватбанку: 5168 757 2602 9917 Лісовська Лідія Степанівна
Для іноземних учасників опублікування тез або матеріалу
монографії безкоштовне.
Контакти для довідок:
Кафедра менеджменту організацій Національного університету “Львівська
політехніка”(IV навч. корп., кім. 407).
Електронна скринька: mokonference@gmail.com
Приймальна кафедри: (032) 258-21-75; (032) 258-26-61
Міжнародна науково-практична конференція
«ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
18 травня 2018 року, м. Одеса
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «Правові та інституційні механізми забезпечення
розвитку України в умовах європейської інтеграції», яка відбудеться
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18 травня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична
академія» в рамках відзначення Дня науки в Україні.
Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі,
аспіранти, докторанти, співробітники судових та правоохоронних органів,
органів державної влади і місцевого самоврядування як України, так і інших
країн.
Реєстрація учасників конференції відбуватиметься 18 травня 2018
року з 9-00 по 10-00 за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 2,
Актова зала.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

німецька, французька.
Форми участі у конференції – очна та заочна.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 23 квітня 2018 року:
1)

надіслати

на

електронну

адресу

оргкомітету

(confnuola2018@gmail.com) одним листом:
•

тези доповіді;

•

відскановану рекомендацію наукового керівника (для учасників без

наукового ступеня);
•

відскановану квитанцію про сплату витрат, пов’язаних з публікацією

тез доповіді.
2)

заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням:

https://goo.gl/forms/c4cMdQh4kf8kg7802
Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття оргкомітетом
матеріалів Вам буде надісланий відповідний електронний лист.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
1.

Філософські основи права та держави

2.

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції

3.

Історичні дослідження держави і права

4.

Актуальні проблеми соціально-політичних процесів

5.

Соціологічний аналіз актуальних проблем сучасного суспільства
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6.

Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму

7.

Актуальні проблеми міжнародного права

8.

Актуальні проблеми міжнародного приватного права

9.

Актуальні

проблеми

європейського

права

і

порівняльного

правознавства
10.

Теоретичні та практичні проблеми морської та митної політики

сучасної України
11.

Забезпечення розвитку економічної політики України

12.

Трудове право та право соціального забезпечення: проблеми теорії

й практики
13.

Теоретичні

та

практичні

проблеми

земельного,

аграрного

та екологічного права
14.

Інформатизація суспільства та захист інформації

15.

Проблеми сучасної правової лінгвістики, перекладу та педагогіки

16.

Контрастивна юридична лінгвістика та типологія юридичного дискурсу

17.

Діяльність сучасних бібліотек у закладах вищої освіти

18.

Питання адміністративного права та процесу, фінансового права

19.

Проблеми

вдосконалення

судоустрою,

організації

діяльності

прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури
20.

Актуальні проблеми кримінального права

21.

Сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права

22.

Актуальні проблеми кримінального процесуального права

23.

Роль

криміналістики,

судової

експертизи,

судової

психології

та медицини у забезпеченні судочинства
24.

Актуальні проблеми цивільного та сімейного права

25.

Актуальні

питання

права

інтелектуальної

та корпоративного права
26.

Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні

27.

Актуальні проблеми господарського права та процесу

28.

Проблеми соціальних комунікацій

власності
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29.

Лінгвістика права та ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку

30.

Актуальні проблеми фізичної підготовки майбутніх юристів
Відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією тез, здійснюється

в розмірі 250 грн. у науково-дослідній частині НУ ОЮА за адресою: м.
Одеса, вул.Академічна, 2, каб. 1009. Також переказ коштів може бути
здійснений через термінал на розрахункову картку Приват Банку: 4731 2171
0348 4299 (одержувач: Дубінін Юрій Сергійович). Відсканована квитанція
про переказ коштів повинна бути надіслана одночасно з поданням тез
доповіді.
У випадку заочної участі в конференції учасники додатково
сплачують витрати на поштове відправлення збірника матеріалів конференції
у розмірі 50 гривень або замовляють доставку за власний рахунок;
Збірник матеріалів конференції буде виданий до початку роботи
конференції і вручений під час її проведення, а у разі заочної участі –
надісланий поштою протягом 10 днів після закінчення роботи конференції;
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не
відповідають встановленим вимогам.
Контактна інформація: Братінов Іван Іванович, науково-дослідна
частина

Національного

університету

«Одеська

юридична

академія»,

тел. +38(067) 115 05 63, +38 (048) 719-64-32.
Офійний веб-сайт: www.onua.edu.ua
E-mail: confnuola2018@gmail.com
Вимоги до оформлення тез доповіді:
 Назва файлів та тема повідомлення повинні відповідати прізвищу та
імені учасника конференції (наприклад, Ульянова Галина Олексіївна
тези, Ульянова Галина Олексіївна квитанція);
 Документ зберігати у редакторі Microsoft Word з розширенням *.doc,
*.docx;
•

обсяг – 3-5 сторінок книжкового формату А4; шрифт – Times New

Roman, 14 пт; поля: ліве – 2 см, усі інші – по 1,5 см; інтервал – 1,5.

•
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посилання на використані джерела робити по тексту в квадратних

дужках;
•

список джерел подається в кінці тез доповіді автора;
Тези друкуються в авторській редакції.

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
22-23 травня 2018 року
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної
освіти», яка відбудеться 22-23 травня 2018 року у Глухівському
національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 3
(факультет технологічної і професійної освіти).
Напрями роботи конференції:
1. Концептуальні

засади

модернізації

вищої,

фахової

передвищої

та професійної освіти.
2. Шляхи реалізації технологічної освіти в контексті Нової української
школи.
3. Науково-методичні засади професійної підготовки майбутніх педагогів.
4. Інформаційно-освітнє середовище закладів освіти.
5. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологічної і професійної
освіти.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу
kafedra_po@ukr.net такі матеріали:
1)

Заявку на участь, назва файлу – Ваше_прізвище_заявка.doc;

2)

Тези , назва файлу – Ваше_прізвище_тези.doc;

3)

Статтю

(згідно

з

вимогами

фахових

видань),

назва
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файлу –

Ваше_прізвище_стаття.doc. Особи, що не мають наукового ступеня,
до статті повинні додати рецензію доктора або кандидата наук, назва
файлу – Ваше_прізвище_рецензія.pdf.
4)

Відскановану

(сфотографовану)

копію

квитанції

про

сплату

організаційного внеску та вартості статті (з обов’язковим зазначенням
у

квитанції

прізвища

автора),

назва

файлу

–

Ваше_прізвище_квитанція.pdf;
Термін

подання

усіх

матеріалів

до

оргкомітету

конференції,

включаючи ксерокопію про сплату оргвнеску та вартості статей,

до 01

травня 2018 року.
Надіслані на конференцію матеріали будуть опубліковані у фахових
збірниках наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка» (входить до переліку фахових
видань з педагогіки та індексується в Index Copernicus (ICV 2016: 58,82),
(вимоги дивитися на офіційному сайті збірника http://visn_ped.gnpu.edu.ua);
«Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
Професійна педагогіка», «Професійна освіта: проблеми і перспективи»,
електронному науковому фаховому виданні з педагогічних наук «Теорія
і методика професійної освіти» (вимоги дивитися на офіційному сайті
збірника

ivet-ua.science/publications/journals?start=5)

або

у

Збірці

тез

доповідей факультету технологічної та професійної освіти Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Участь у конференції засвідчується сертифікатом.
Вимоги до оформлення тез доповіді:


обсяг тексту – 2–3 повні сторінки формату А4; усі поля по 2,5 см; шрифт
– Times New Roman, 14 пт; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см;



посилання на джерела – у квадратних дужках, у порядку цитування
(подаються за потреби). Список бібліографічних посилань подається
за потреби у вигляді нумерованого списку.
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Фінансові й організаційні умови:
1.

Оргвнесок у розмірі 50 гривень - для заочної участі, 150 гривень – для
очної участі. (Оргвнесок призначений для друкування програми
конференції, сертифіката учасника та інших організаційних витрат).

2.

Вартість публікації статті:
-

у Віснику Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка – 45 грн. за 1 сторінку.

-

у Науковому віснику Інституту професійно-технічної освіти НАПН
України. Професійна педагогіка», «Професійна освіта: проблеми
і перспективи» – 35 грн. за 1 сторінку.

-

у збірці тез доповідей факультету технологічної та професійної
освіти Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка – 25 грн. за 1 сторінку.

3.

Платіжні реквізити надсилаються автору після прийому матеріалів.
Інформація про надходження і прийняття матеріалів оргкомітетом
надається в телефонному режимі.

4.

Пересилання збірки матеріалів конференції і фахового видання «Новою
поштою» – за рахунок одержувача.

5.

Усі витрати, пов’язані з власним проїздом, харчуванням і проживанням
несуть учасники конференції або організація, що їх відряджає.

6.

Термін подання усіх матеріалів до оргкомітету конференції, включаючи
і ксерокопію про сплату оргвнеску та вартості статей, до 01 травня 2018
року.
Контактна інформація:
Ігнатенко Ганна Володимирівна, зав. кафедри професійної освіти та

технологій с. г. виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка, тел.
0663530645, е-mail: dekdzn@gmail.com
Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»
Прізвище, ім’я, по батькові: ________________
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Науковий ступінь: ________________ Вчене звання: _____________________
Посада: ___________________________________________________________
Організація (установа): ______________________________________________
Адреса для листування:
Телефон: ______________________
E-mail: _________________________
Планую (потрібне підкреслити):
- виступити з доповіддю (до 10 хв)
- виступити з інформацією (до 5 хв)
- взяти участь у обговоренні (до 5 хв)
- надрукувати статтю
- провести майстер-клас.
Тематичний напрям роботи конференції _______________________________
Тема (доповіді, повідомлення, майстер-класу)
№ відділення Нової пошти (для пересилання матеріалів конференції і фахового видання)
_________________________________________________
Розміщення елементів тексту тез доповіді
Ініціали та прізвище авторів
(праворуч, жирними літерами)
місто, країна
(праворуч, курсив)
НАЗВА
Текст тез ... (через інтервал після назви, з абзацу)
Список бібліографічних посилань (за необхідності)
(по центру, жирними літерами,через інтервал після тексту тез)

Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
(25-26.05.2018)
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних
технологій», що відбудеться 25-26 травня 2018 року у м. Одеса.
Матеріали приймаються до 25 травня 2018 року включно. Електронну версію
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збірника буде розміщено до 4 червня 2018 року, а друковані збірники буде
розіслано авторам до 15 червня 2018 року.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська, англійська,

німецька, французька, польська.
Форма участі: заочна.
Секції конференції:
• Освіта/Педагогіка;
• Культура і мистецтво;
• Гуманітарні науки (Релігієзнавство; Історія та археологія; Філософія;
Культурологія; Філологія);
• Богослов’я;
• Соціальні та поведінкові науки (Економіка; Політологія; Психологія;
Соціологія);
• Журналістика;
• Управління та адміністрування;
• Право;
• Біологія;
• Природничі науки;
• Математика та статистика;
• Інформаційні технології;
• Механічна інженерія;
• Електрична інженерія;
• Автоматизація та приладобудування;
• Хімічна та біоінженерія;
• Електроніка та телекомунікації;
• Виробництво та технології;
• Архітектура та будівництво;
• Аграрні науки та продовольство;
• Ветеринарна медицина;
• Охорона здоров’я;
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• Соціальна робота;
• Сфера обслуговування;
• Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
• Цивільна безпека;
• Транспорт;
• Міжнародні відносини (Міжнародні економічні відносини; Міжнародне
право).
Для участі у конференції потрібно:
1. Надіслати заповнену заявку на участь у конференції та доповідь на адресу
електронної пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації,
ми надсилаємо Вам лист з відповідним повідомленням та реквізити для
оплати організаційного внеску.
З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих
і поштових витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок:
 за участь у конференції та публікацію тез до 3 сторінок включно – 150
грн.
 за участь у конференції та публікацію статті до 7 сторінок включно –
200 грн.
 за участь у конференції та публікацію тез/статті до 5 стор. включно
(лише електронний примірник) – 100 грн.
 за

перевищення

обсягу

публікації,

вартість

кожної

наступної

сторінки (за сторінку) – 25 грн.
 за

отримання

додаткових

примірників збірника

(за

примірник),

включаючи пересилання – 100 грн.
 за отримання сертифікату учасника конференції (на вимогу) – 25 грн.
У випадку якщо автор бажає отримати лише електронний примірник
збірника матеріалів і не має наміру отримувати від редакції друкований
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примірник збірника матеріалів, то вартість публікації тез/статті до 5 сторінок
включно складає 100 грн.); у разі перевищення обсягу публікації, автором
додатково сплачується 25 грн. за кожну додаткову сторінку.
Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Друковані
примірники збірників матеріалів розсилаються авторам рекомендованими
листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, упродовж
п’ятнадцяти робочих днів від дня завершення конференції. В разі обрання
доставки службою Нова Пошта (платником послуг перевезення є отримувач
доставки) збірник буде доставлено службою доставки на обране отримувачем
відділення або адресу. На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний
у відомостях про авторів (заявці на участь).
3. Надіслати на електронну пошту редакцiї – novaosvita@gmail.com наступні
документи:
а) форму заявки на участь у конференції за зразком;
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату
організаційного внеску;
в) доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора
публікації, наприклад «Мельник_Заявка»тощо.
Подати

заявку

на

участь

в конференції

та

матеріали

тез/статті можливо двома способами:
1. Надіслати заявку та матеріали тез або статті у форматі *.doc, *.docx,
*.rtf на електорнну адресу оргкомітету – novaosvita@gmail.com;
2.

На

сайті,

заповнивши електронну

форму

реєстрації та

завантаживши електронну версію документів (матеріали тез/статті).
Якщо

надіслані

матеріали

успішно

пройшли

рецензування

та підтверджені до публікації, ми направляємо вам лист з інформацією про
прийняття тез доповіді/статті до участі в конференції та реквізити для оплати
організаційного внеску.
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Як тільки електронна версія збірника розміщується на сайті,
ми

повідомляємо

Вас

про

авторську електронну копію збірника

це

матеріалів.

та

надсилаємо

Друковані

примірники

та сертифікати учасників надсилаються авторам у п’ятнадцятиденний строк
від дня завершення конференції.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Назва конференції, дата і місто
проведення
2. Секція (напрям) конференції
3. Прізвище, ім’я, по-батькові
учасника (або учасників)
4. Назва тез доповіді/статті
5. Місце роботи або навчання, вчений
ступінь, наукове звання, посада
6. Спосіб доставки збірника матеріалів
конференції (вибрати потрібне)

Укрпошта (включено в організаційний
внесок)
Нова Пошта – Експрес-доставка (вартість
доставки оплачується отримувачем, 30–35
грн)
Укрпошта – Прізвище, ім’я, по-батькові
(повністю), вул. Київська, 123, кв. 45, Київ,
Київська обл., Україна, 12345, моб. телефон

7. Поштова адреса (за зразком)

Нова Пошта – Прізвище, ім’я, по-батькові
(повністю), населений пункт та номер
відділення доставки, моб. телефон
8. Контактний телефон (моб. тел.)
9. Електронна пошта (e-mail)
10. Друкований примірник збірника
матеріалів (кількість примірників)

так / ні ( __ прим.)

11. Сертифікат учасника або сертифікат
наукового керівника (вибрати потрібне)

так / ні

12. Чи приймали ви раніше участь у наших
конференціях? – застосовується знижка
10% на публікацію матеріалів – тез
доповідей/статейii

Просимо
надіслати
адресу: novaosvita@gmail.com

заповнені

форми

на

електронну
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»
30 травня 2018 року, м. Черкаси
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Актуальні проблеми сучасного перекладознавства”, яка
відбудеться 30 травня 2018 року на кафедра теорії та практики перекладу
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Напрями роботи конференції:


проблеми германських мов та перекладу;



актуальні питання романських мов та перекладу;



слов’янські мови та переклад;



проблеми перекладу зі східних мов.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська,
французька, німецька.
Форма участі: заочна
Для участі у конференції потрібно в термін до 10 травня 2018 р.
Надіслати на електронну адресу che.translation.conference@gmail.com за
темою “conference” такі матеріали:
1) заявку на участь (документ за назвою у форматі Petrenko_application або
заповнити форму за посиланням, наведеним нижче);
2) текст доповіді, оформлений відповідно до поданих нижче вимог
(Petrenko_article);
3)

відскановану

квитанцію

про

оплату

(Petrenko_receipt);

реквізити

за запитом
4) відскановану завірену печаткою рецензію наукового керівника – тільки
для студентів, магістрантів та аспірантів (Petrenko_review).
До друку приймаються тези доповіді обсягом не більше 6 сторінок
тексту формату А4, набрані у редакторі MS Word або Libre Office Writer.
Шрифт – Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1, усі поля по 2 см, абзац –
1 см.
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Тези будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції, який буде
надіслано учасникам як pdf-файл для завантаження. Також буде надіслано
електронний

сертифікат

учасника

(за

вказаною

під

час

реєстрації

електронною адресою).
Розмір організаційного внеску складає 120 грн. (UAH), якщо обсяг
тез не перевищує 4 сторінки. За кожну додаткову сторінку + 20 грн.
Заявку можна оформити окремим файлом за зразком, наведеним
нижче, або за посиланням: https://goo.gl/forms/Lkbq4Y7QjDiPaqdp2
Контактна інформація:
Відповідальний секретар конференції:
к. пед. н. Віталіна Станіславівна Рейдало
(vergun-84@ukr.net)
Контактний номер: +38(097)105-99-03
Електронна адреса конференції: che.translation.conference@gmail.com
Заявка учасника
Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Актуальні проблеми сучасного перекладознавства”
Прізвище Ім’я По-батькові
Тема тез доповіді
Місто та країна
Заклад освіти, посада, науковий ступінь / місце роботи, посада
Адреса електронної пошти
Контактний номер телефону у форматі
+код країни(код оператора/міста)номер (e.g. +38(063)555-55-55)
Увага! Заявки без контактної інформації не будуть розглядатися!
Адреса веб-сторінки, (якщо є)
Сторінка у соціальних мережах, якщо є (Facebook, LinkedIn, ResearchGate.net
тощо)
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Зразок оформлення тез
ТЕМА ДОПОВІДІ
к. філол. наук, доц. Венді Георгіївна Дарлінґ
Вигаданий лінгвістичний університет, Небувалія
Текст текст
Література
1…..
Науковий керівник: (для студентів, магістрантів, аспірантів)

Постійнодіюча міжнародна інтернет-конференція
«СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК»
01.09.2017 – 31.08.2018
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі постійно діючої Міжнародної
науково-практичної

інтернет-конференції

«Сучасний

менеджмент

і економічний розвиток», яка проводиться кафедрою управління Сумського
державного університету (м. Суми).
Тематика конференції періодично змінюється.
Напрями роботи конференції:
 Управління регіональною та національною економікою;
 Управління економічним потенціалом;
 Менеджмент організацій;
 Адміністративний менеджмент;
 Управління проектами;
 Теорія та практика державного управління;
 Соціальні аспекти управління економікою;
 Роль "третього сектору" в національній економіці;
 Екологічний менеджмент і економіка природокористування;
Для участі в конференції необхідно надіслати:
1) відомості про автора (надаються окремо для кожного з авторів).
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2) статтю (ім’я файлу повинно відповідати прізвищу автора);
на електронну адресу: me.sumdu@gmail.com, або на поштову адресу: СумДУ,
кафедра управління (примітка – «Сучасний менеджмент і економічний
розвиток»), вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна, 40007.
Участь у конференції безкоштовна.
Усі статті публікуються на офіційному сайті конференції –
me.fem.sumdu.edu.ua.
Організаційний

комітет

залишає

за

собою

право

відмовити

у розміщенні матеріалів у випадку негативного результату їх рецензування.
За точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на
авторів.
Правила подання та оформлення матеріалів:
1. Обсяг статті – від 1 сторіки формату А4, усі поля по 2 см., інтервал
– 1,5, абзац – 10 см. Шрифт – Times New Roman, 12 пт.
2.

Всі

нетекстові

об’єкти

(малюнки,

таблиці)

створюються

вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Equation.
Приклад оформлення статей
УДК 005.1 (шрифт №12, великі літери, вирівнювання по лівому краю,

номер УДК визначається окремо для кожної статті)
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ТА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

(Назва статті (Times New Roman, 12пт, великі літери, напівжирні,
вирівнювання по центру)
М.М. Петрушенко, к.е.н. (Ініціали, прізвище, науковий ступінь (Times

New Roman, 12пт, курсив, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)
Сумський державний університет (Місце роботи, навчання (Times New

Roman, 12пт, курсив, вирівнювання по лівому краю)
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(Текст статті (Times New Roman, 12 пт, звичайний, вирівнювання по
ширині, абзац 10 мм)
У статті проведено аналіз складових сучасної концепції менеджменту у контексті
еволюційних,

організаційно-економічних

і

соціально-психологічних

поглядів

на

теоретичні проблеми управління...(Анотація (TNR шрифт №10, курсив, вирівнювання по
ширині, до 50 слів)
Із початку формування майже століття тому та протягом подальшого розвитку науки
управління постійно актуальним залишається питання, що саме включає в себе
менеджмент як у концептуальному, так і в науково-практичному плані…
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (Times New Roman, 12 пт, великі літери,

напівжирні, вирівнювання по лівому краю)
1. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента : Пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2004. – 432 с.
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
для участі у Постійнодіючій міжнародній
науково-практичній інтернет-конференції
«Сучасний менеджмент і економічний розвиток»
Прізвище, ім’я, по батькові
______________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання
______________________________________________________________
Місце роботи (навчання)
______________________________________________________________
Посада
______________________________________________________________
Коло наукових інтересів
______________________________________________________________
Назва статті
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Координати для зв’язку:
Поштова адреса
______________________________________________________________
Службовий телефон
______________________________________________________________
Домашній телефон
______________________________________________________________
Е-mail

