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Конференції
_________________________________________________________
Міжнародна науково-практична конференція
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ,
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
25 червня 2018 року, м. Полтава
Шановні колеги!
Запрошуємо

вчених,

викладачів, докторантів,

магістрантів,

студентів,

аспірантів,

представників державних

органів

здобувачів,
влади

та

місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти
участь у Міжнародній науково - практичній конференції «Перспективні
напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і
практика», яка відбудеться 25 червня 2018 року в м. Полтава.
Напрями роботи конференції:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національною економікою.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Національна безпека і оборона в умовах кризових явищ.
6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
7. Економіка сільського господарства і АПК.
8. Енергоефективність економіки.
9. Економіка торгівлі та послуг.
10. Економіка промисловості.
11. Правове

забезпечення

державного управління та місцевого

самоврядування.
12. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
13. Інновації та інвестиційна діяльність.
14. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
15. Туризм та готельно-ресторанна справа.
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16. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
17. Фінанси, банківська справа, страхування.
18. Математичні

методи,

моделі

та інформаційні технології в

економіці.
19. Економічна кібернетика.
20. Статистика.
21. Маркетинг.
22. Менеджмент.
23. Енергетичний менеджмент.
24. Логістика та транспорт.
25. Публічне управління та адміністрування.
26. Загальнотеоретичні питання правознавства.
27. Цивільні, господарські, екологічні та трудові правовідносини.
28. Право інтелектуальної власності та інформаційне право.
29. Розвиток адміністративного та митного права в Україні та світі.
30. Національне право держав в умовах глобалізації
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

білоруська, польська, чеська.
Всі учасники конференції обов’язково отримають:
1) програму конференції;
2) сертифікат учасника;
3) друкований збірник конференції;
4) електронний збірник конференції буде розміщено
фінансово-економічних

наукових

досліджень

на

сайті
за

Центру
адресою:

http://www.economics.in.ua.
5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.
Для участі у конференції Вам необхідно до 25 червня 2018 року
(включно)

надіслати на електронну адресу організаційного комітету:

economics.conf@gmail.com

або

economics.confer@gmail.com

наступні

документи:
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1. тези;
2. чек про оплату;
3. відомості про авторів.
Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції
електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття
матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на
електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.
Вартість публікації:
З метою відшкодування організаційних, видавницьких, поліграфічних
витрат на збірник, програму та сертифікат учасника необхідно сплатити
організаційний внесок у розмірі 150 грн. за одну публікацію обсягом 2 – 4
сторінки. У випадку перевищення обсягу публікації, вартість кожної
наступної сторінки становить 30 грн.
На одну наукову працю надсилається 1 примірник збірника, 1
програма конференції та сертифікат конференції (кількість сертифікатів
залежить від наявності співавторів тез). Матеріали будуть надіслані поштою
на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про автора. Ціна
додаткового збірника 65 грн.
Збірник тез конференції, програма та сертифікат учасника будуть
надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 20
днів після проведення наукового заходу.
Електронний збірник тез конференції буде розміщено на сайті Центру
фінансово-економічних наукових досліджень за наступною електронною
адресою: http://www.economics.in.ua.
Збірнику

за

матеріалами

наукової

конференції

присвоюються

відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
Відповідальність

за

висвітлений матеріал у тезах несуть автори

доповідей.
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Вимоги до оформлення тез доповідей:
Тези подаються до 25 червня 2018 року (включно) в електронному
варіанті у форматі .doc або .docx. Шрифт – Tіmes New Roman, 14 пт,
абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.
Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана
та мати назву. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого
редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру
Times New Roman, 12 пт., інтервал – 1. Під таблицями й рисунками
слід вказувати джерело. Формули слід друкувати за допомогою редактора
формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.
Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в
тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 105]. Посилання в дужках на
різні джерела подавати через крапку з комою [1, с. 10; 2, с. 11].
Назва файлу та заявки повинна включати прізвище та представлений
вид: Васанашвілі_тези та Васанашвілі_заявка.
Кількість співавторів тез – не більше трьох.
Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.
Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням,
не будуть розглядатися.
Контакти:
Веб-сайт: http://www.economics.in.ua
E-mail: economics.conf@gmail.com
Кароліна Олександрівна Бережна – координатор конференції
Приклад оформлення тез:
Назва секції
УДК
Васанашвілі В. М.
к. е. н., доцент,
професор кафедри економіки підприємства,
Грузинський технічний університет
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Текст, текст, текст, текст, текст.
Список літератури
1.
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Відомості про авторів
Прізвище, ім’я, по- батькові
Вищий навчальний заклад або організація
Науковий ступінь та вчене звання
Посада (вказати на якій саме кафедрі)
Мобільний телефон
E-mail
Оберіть спосіб доставки матеріалів:
− Укрпоштою (звичайним листом – безкоштовно)
або
− Новою поштою (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
Адреса для відправлення матеріалів
Наприклад: Дмитренко Іван Степанович, вул. Калинова 17, кв. 78, м.
Полтава, 36300 (відправка буде здійснена Укрпоштою, звичайним листом –
безкоштовно)
або
Дмитренко Іван Степанович, м. Полтава, відділення № 32, тел. 095-67008-67 (вартість доставки сплачуєте Ви у відділенні Нової пошти)
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Міжнародна наукова інтернет-конференція
«СВІТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. ВИПУСК 5»
26 червня 2018 року
Планується робота за наступними секціями:
1. Економіка та підприємництво;
2. Менеджмент. Маркетинг;
3. Облік, статистика і аудит;
4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;
6. Податкова

система.

Бюджетна

система.

Правові

відносини

в

економічній системі;
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
8. Світова економіка та міжнародні відносини;
9. Економічна наука та освіта.
Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках
конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернетконференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ
авторів. Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!
Приймаються

доповіді

написані

українською,

російською

та

англійською мовами.
З матеріалами конференції користувачі мережі Internet будь-якої
країни світу зможуть ознайомитися на сайті www.economy-confer.com.ua
Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 50 гривень за
кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 30 гривень за збірник та
сертифікат. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий
(транзитний) рахунок 29244825509100 в Приватбанку, МФО 305299, код
ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку
4149 4978 2392 3935 Каліщук М. М. (ІПН 2362302087).
При переказі електронних грошей обов'язково вкажіть прізвище
відправника.
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Вимоги до оформлення тез доповідей:
Матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора
Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; усі поля по 2см; шрифт Times
New Roman, 14пт, інтервал між рядками 1,5.
Тези, відомості про автора (авторів), відскановану (сфотографовану)
квитанцію про оплату та рецензію (за необхідності) до 26 червня включно
необхідно надіслати на e-mail: economy-confer@ukr.net
Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та
сертифікати надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої
адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання,
наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням).
Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією
наукового керівника.
Зверніть увагу !!!
o Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
o Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що
і заповнена.
o Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно
підготовлений.
o На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один
сертифікат на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про
авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх
вартість у розмірі 30 гривень за кожен додатковий примірник, про що
необхідно вказати у квитанції що надсилається. Прохання додаткові
примірники замовляти завчасно.
Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через 2 тижні
після закінчення конференції.
Наша адреса: а/с 1079, м. Тернопіль, 46010
Контактний телефон: 097 75 47 363
e-mail: economy-confer@ukr.net
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Приклад оформлення тез
Секція
НАЗВА ДОПОВІДІ
Науковий ступінь, ПІБ автора
Місце роботи або навчання
Текст доповіді
Список використаної літератури:
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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДИСКУСІЇ»
28 червня 2018 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції на тему: «Двадцять восьмі економіко-правові дискусії»,
яка буде проводитись 28 червня 2018 р. Термін подання матеріалів до 28
червня 2018р. включно.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

польська.
Робота конференції планується за такими тематичними секціями:
Економічне спрямування
1. Економіка, організація і управління

підприємствами, галузями,

комплексами;
2. Менеджмент;
3. Маркетинг;
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;
7. Податкова система. Бюджетна система;
8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
9. Логістика і транспорт;
10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Юридичне спрямування
1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і
правових вчень;
2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне
право;
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3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне
право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне
право. Трудове право та право соціального забезпечення;
4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика.
Кримінологія.

Кримінально-виконавче

право.

Судоустрій.

Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура;
5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне
та податкове право. Муніципальне право;
6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;
7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове
право. Банківське право;
8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право;
Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у
конференції на сайті www.spilnota.net.ua та прикріпити файли доповіді,
відсканованої (сфотографованої) квитанції про оплату та при необхідності
рецензію. Дана інформація буде надіслана в автоматичному режимі на
електронну скриньку spilnota.net.ua@ukr.net.
Нашим

збірникам

матеріалів

науково-практичних

інтернет-

конференцій присвоюється номер ISSN та включаються до наукометричної
бази даних "РІНЦ/RSCI".
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Рекомендований обсяг тез доповіді - 2-6 сторінок документу
Word у форматі “doc” або “rtf”: шрифт Times New Roman, 14пт,
інтервал - 1,5, абзац – 1,25 см, усі поля по 2,0 см; нумерація
сторінок

зверху

з

правого

боку.

У

тексті

тез

допускається

включення таблиць і рисунків. Відповідальність за висвітлений матеріал
у тезах несуть автори доповідей. Рукопис не підлягає додатковому
редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 50 гривень за
кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 30 гривень за збірник та
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сертифікат. Кошти надсилаються на картковий рахунок КБ ПриватБанку
5168 7573 2957 9025 отримувач Станько Т.Р.
На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та
сертифіката на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про
авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість
у розмірі 35 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно
вказати у квитанції що надсилається. Прохання додаткові примірники
замовляти завчасно.
Контакти оргкомітету:
Адреса для кореспонденції:
Оргкомітет МІК «Наукова спільнота»
а/с 1621, м. Львів 79016
Сайт: www.spilnota.net.ua
Електронна адреса: spilnota.net.ua@ukr.net
Телефон: +38(068) 288-23-76
Зразок оформлення тез
Назва секції
НАЗВА ДОПОВІДІ
ПІБ автора, науковий ступінь,
місце роботи або навчання
Текст доповіді
Література:
1.
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:
ПРИНЦИПИ, МЕХАНІЗМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ»
18 серпня 2018 р., м. Київ
В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними
напрямками:
 Економічна теорія та історія економічної думки
 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 Економіка та управління національним господарством
 Економіка та управління підприємствами
 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 Гроші, фінанси і кредит
 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 Статистика
 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Форма участі: дистанційна.
За дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення
конференції учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом
20 робочих днів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі у конференції:
До 15 серпня 2018 року (включно) необхідно:
1) заповнити анкету учасника на сайті Київського економічного наукового
центру «КЕНЦ»;
2) надіслати на електронну пошту contact@kyiveconomiccenter.org.ua тези
доповіді українською, російською або англійською мовою;
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3)

сплатити

організаційний

внесок

та

надіслати

відскановану

(сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття
тез доповіді до друку.
Вартість участі в конференції становить 150 грн. Внесок покриває
витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та його поштовою
пересилкою учасникам. При сплаті організаційного внеску необхідно
обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг – до 5 сторінок включно формату А-4 у текстовому редакторі
Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx,
*rtf; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;
абзац – 10 мм; поля – 20 мм.
Контактна інформація:
Адреса для кореспонденції: 04108, м. Київ, а/с 62
kyiveconomiccenter.org.ua

contact@kyiveconomiccenter.org.ua

Tel.: +38 (099) 414 86 36
Приклад оформлення тез
секційне засідання:
Фінанси, гроші та кредит
Коломієць Д. А.
аспірант кафедри менеджменту
Київський інститут міжнародних відносин
м. Київ, Україна
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
 Сторінки не нумеруються.
 Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під
назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними
дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та
через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб
оформлення використаної літератури не допускається.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, до розгляду не
приймаються.
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4-а Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ»
2-6 вересня 2018р., смт. Затока
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 4-й Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Перспективні напрями захисту інформації», яка
відбудеться з 2 до 6 вересня 2018 року на березі Чорного моря на базі
відпочинку

«ЕЛЕКТРОН»

(Одеська

область, Білгород-Дністровський

район, смт. Затока). Більш детальна інформація щодо бази відпочинку
«ЕЛЕКТРОН» є на сайті: https://onat.edu.ua/baza-vidpochinku/.
За

матеріалами

роботи

конференції

видається

збірник

тез

доповідей учасників.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Напрями роботи конференції:
 організаційно-правові методи захисту інформації;
 захист критичної інформаційної інфраструктури держави;
 кібербезпека, протидія кібертероризму та кіберзлочинності;
 управління інцидентами інформаційної безпеки;
 кібервійна, захист від кіберзброї;
 системи ідентифікації і обробки персональних даних;
 системи квантової криптографії;
 постквантова криптографія;
 технології захисту хмарних обчислень;
 технічні засоби виявлення каналів витоку інформації;
 засоби захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних
 системах;
 елементи і компоненти для систем захисту інформації.
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Вимоги до оформлення тез:
Обсяг – 3-5 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, 14 пт,
інтервал одинарний, усі поля по 2 см, абзац – 1,27 см.
Формули повинні набиратися в редакторі Equation 3.0 (MathType).
Заголовок тез та заголовки розділів пишуться жирним шрифтом.
Матеріали доповідей не редагуються, за науковий зміст, афіліацію
і викладення матеріалів відповідальність несуть виключно автори.
Вимоги до участі в конференції:
Тези доповідей подаються

до 10 серпня 2018 року.

Після

рецензування тез автори отримають відповідне повідомлення на e-mail,
вказаний при реєстрації. Після прийняття тез до друку необхідно
надіслати копію платіжного документа про сплату реєстраційного внеску
до 21 серпня 2018 року. Усі документи надсилати в електронному
вигляді на e-mail: pnzionat@gmail.com (у форматі .doc): tezy_(Прізвище
автора), platij_(Прізвище автора).
Заява-договір на участь у 4-й Всеукраїнській науково-практичній
конференції Перспективні напрями захисту інформації знаходиться за
посиланням:http://bit.ly/pnzionat
Реєстраційний

внесок

становить

180

грн

(без

ПДВ)

та

використовується для публікації тез доповідей та одержання одного
екземпляра друкованого збірника тез доповідей конференції. Вартість
одержання додаткового збірника – 180 грн.
Реєстраційний внесок необхідно надсилати на рахунок
ОНАЗ ім. О.С. Попова (в грн.):
Отримувач: Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
ЄДРПОУ: 01180116
МФО: 820172
р/р 31252244110090 в Державній Казначейській Службі України
Призначення платежу: публікація тез доповіді (прізвище автора). Без
ПДВ.
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Розміщення на базі відпочинку «Електрон» (без харчування): 100120 грн. з особи за добу (номери економ), 1000-1100 грн. за номер за добу
(комфортабельні номери, є 4 номери на 2-3 особи). Можливо розміщення
на сусідніх базах у комфортабельних номерах.
Можливий заїзд з 1 вересня 2018 року.
З питань розміщення звертатися до директора бази за телефонами,
вказаними на сторінці https://onat.edu.ua/bazavidpochinku/
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
65029, Україна, Одеса, вул. Кузнечна, 1
Телефон: (063) 626-27-57
e-mail: pnzionat@gmail.com
Сідень Сергій Віталійович
Приклад оформлення тез
Галенко В.В.
Національний авіаційний університет
e-mail
Гнатюк С.О.
Національний авіаційний університет
e-mail
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ
В СЕГМЕНТАХ КІБЕРПРОСТОРУ
Анотація. Світовою науковою спільнотою нині приділяється значна увага
вивченню питань впливу інформаційних та кібернетичних впливів як на
окремо взятого громадянина, так і суспільство й державу в цілому…
Синергетичний метод активно застосовується у сучасній науці, адже для
кожної відкритої складної системи властивими є синергетичні процеси.
Можливості практичного застосування синергетичного методу величезні і на
сьогодні ще не до кінця досліджені…
Література
1. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен. – М.: Мир, 1980. – 406 с.
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ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»
13-14 вересня 2018 р., м. Київ
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі конференції, яка
відбудеться 13-14 вересня 2018 року в Національному університеті
біоресурсів і природокористування України.
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, слухачі
магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого
самоврядування, науково-дослідних та інших організацій, підприємницьких
структур, чия діяльність має відношення до тематики конференції.
Напрями роботи конференції:
1.

Сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансової системи України.

2.

Перспективи фінансового забезпечення інвестиційних процесів в
аграрному секторі економіки України.

3.

Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та
практики.

4.

Проблеми та перспективи організації та управління фінансовою
безпекою аграрних суб’єктів господарювання.
Робочі мови конференції: українська, англійська

Важливі дати:
 Прийом заявок на участь у конференції, тез доповідей та організаційних
внесків – до 1.08.2018 р.
 Видання збірки тез доповідей – до 13.09.2018 р.
 Розсилка збірок тез доповідей – до 31.09.2018 р.
 Термін подання матеріалів для монографії – 1.08.2018 р.
За результатами роботи конференції буде видано:
- збірник матеріалів конференції;
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-

колективна

монографія

«Проблеми

та

перспективи

фінансового

забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід».
Тематика розділів монографії в межах секцій конференції.
Тези

доповідей

учасників будуть

розміщені

у збірнику матеріалів

конференції, який буде виданий до початку конференції. Оргкомітет залишає
за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.
Вимоги до подання та оформлення тез доповідей:
Для участі у роботі конференції необхідно до 1 серпня 2018 року
надіслати (в електронному варіанті) на адресу оргкомітету заявку на участь
(зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату
організаційного внеску, рецензію-рекомендацію, номер телефону керівника
(для студентів).
До публікації приймаються наукові праці, які раніше не друкувалися.
Матеріали можуть бути представлені українською (для громадян
України) та англійською (для громадян інших країн) мовами.
У темі листа необхідно вказати номер секції і ПІБ першого автора
(наприклад Секція 2_Іванов І.І.); у назві файлу слід вказати номер секції та
прізвище

автора

(наприклад

2_Іванов_тези,

2_Іванов_заявка,

2_Іванов_квітанція).
Обсяг тез до 3 сторінок. Матеріали повинні бути підготовлені за
допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх
боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
Оплата участі у конференції
150 грн – для заочної участі (сертифікат учасника, публікація матеріалів
конференції у збірнику тез доповідей та поштові витрати на доставку
авторського примірника на вказану адресу замовленим листом).
400 грн – для очної участі (організаційні витрати, сертифікат учасника,
публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей).
20 € (євро) – для учасників з інших країн – за тези обсягом до трьох сторінок
формату А4 (доплата за кожну наступну сторінку становитиме 5 €). Суму
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складають: публікація тез доповіді у збірнику матеріалів конференції та
поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу
замовленим листом.
Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн.
Увага! На одну публікацію незалежно від кількості авторів
надсилається один авторський примірник збірнику тез. Додаткові збірники
необхідно

замовляти

при

оформленні

заявки

(вартість

додаткового

примірника монографії уточнювати за телефонами для довідок).
Проживання та проїзд оплачується учасниками самостійно.
Вимоги до оформлення розділу монографії
Монографію буде

видано

австрійським

видавництвом

Premier

Publishing s.r.o., Відень.
Обсяг матеріалів становить 10-20 сторінок.
Робота виконується в редакторі MS Word-6,0. Текст має бути
збереженим із розширенням *.doc, шрифт Times New Roman, розмір 10,
міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см. Формат сторінки – А5,
береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.
Текст має бути виконаний із дотриманням вимог та відповідним
стилістичним редагуванням.
Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 8, міжрядковий
інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів
MS Office, мають бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими
цифрами та виконані у чорно-білому кольорі (кольорові рисунки, графіки не
допускаються). Посилання на літературні джерела здійснюються у вигляді
зносок наприкінці сторінки.
Отримані матеріали проходять обов’язкове рецензування. У разі
схвальної рецензії автору надсилається рахунок на здійснення оплати за
публікацію матеріалів.
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Вартість публікації становить 550 грн. за 10 сторінок тексту (повних
чи не повних). Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються з розрахунку 55
грн. за кожну сторінку.
Вартість публікації включає: рецензування, макетування, друк
монографії у видавництві Premier Publishing s.r.o. та розсилку авторських
примірників (до 31 грудня 2018 р.). Вартість додаткового примірника
становить 250 грн.
Для іноземних авторів вартість публікації становить 25 € (євро),
додатково оплачуються поштові витрати на доставку примірника автору
(відповідно до тарифів установлених Укрпоштою)!
МАТЕРІАЛИ ВИКОНАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕ
РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ!!!
Реквізити для оплати:
Картка ПриватБанку 4149625814616585 (Отримувач Негода Юлія
Володимирівна) з вказівкою: за участь у конференції «Проблеми та
перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору» і П.І.Б. учасника.
Контактна інформація оргкомітету
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
кафедра фінансів
м. Київ, вул. Героїв оборони,11,навчальний корпус № 10, ауд. 501
Телефони для довідок:
(044) 527-85-50
+38 (050) 522-35-64
канд.ек.наук, доц. Негода Юлія Володимирівна
E-mail: konf_fin_2017@ukr.net
Приклад оформлення тез:
Іванов І.І. к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м.
Київ)
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ivanov@ukr.net
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Текст тез доповіді
Текст тез доповіді [1].
Текст тез доповіді
Список використаних джерел:
1. Фінансовий потенціал населення: нові можливості інноваційного
розвитку економіки України: Монографія / А. М. Вдовиченко. – Ірпінь:
Національний університет ДПС України, 2012. – 225 с.
ЗАЯВКА
на участь у
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору:
вітчизняний та зарубіжний досвід»
Прізвище __________________________________
Ім’я _______________________________________
По-батькові ________________________________
Науковий ступінь, вчене звання________________
Місце роботи (навчання) ___________________
Посада __________________________________
Науковий керівник (для студентів та аспірантів): прізвище, ім’я, по-батькові,
вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада__________________
Назва доповіді ____________________________
Назва/номер секції______________________________
Координати для зв’язку:
Поштова адреса для пересилання збірника ______________________
____________________________________________________________
Контактний телефон_______________________
Е-mail: ___________________________________
Дата ________________
Підпис ______________
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Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція
«НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
21 вересня 2018 року, м. Житомир
На конференції передбачається розглянути наступні напрямки
досліджень:
 Причини, наслідки та значення козацьких повстань під проводом
Криштофа Косинського (1591-1593 рр.), Северина Наливайка (1594р.),
Федоровича (Трясила (1630 р.) та Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.);
 Причини, хід та наслідки козацько-селянського національно-визвольного
повстання в Правобережній Україні («Коліїіщина») у 1768-1769 роках.
 Події Української революції 1917-1921 років і наш край;
 Військові протистояння на території краю у 1941-1945 рр., участь у
боротьбі з нацизмом

Радянської Армії, організацій українських

націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА);
 Наші співвітчизники на захисті незалежності та територіальної цілісності
України в наш час (АТО);
 Актуальні питання історії та сьогодення архівної, бібліотечної, музейної та
пам’яткоохоронної справ, краєзнавчого руху та туризму;
 Загальні питання краєзнавства.
Планується видання наукового збірника матеріалів конференції до
початку її проведення.
Оргкомітет приймає статті до збірника «Національно-визвольна
боротьба українського народу» в електронному вигляді та анкетні

про

авторів до 1 серпня 2018 р. Обсяг матеріалів — до 10 сторінок тексту
(формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft
Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12,
міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній обереги
— 2 см, лівий — 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст
24

набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а
не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий
файл під назвою Прізвище.doc; в окремому файлі подається перелік
ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і
розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за
офіційно прийнятою транскрипцією. Точно вказується джерело цитати.
Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с.
23], [25, с. 119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список
літератури та джерел в алфавітному порядку.
Вимоги до оформлення статей: вгорі зліва — УДК, нижче справа —
прізвище та ініціали автора (авторів), нижче справа — курсивом в круглих
дужках назва міста (населеного пункту), нижче посередині — назва статті
великими літерами, нижче з абзацу курсивом — анотація українською
мовою, нижче з абзацу курсивом — ключові слова (до 10 назв), далі з абзацу
текст статті, після тексту статті — література та джерела.
Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані:
прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання,
місце роботи й посада, адреса для листування, телефон (роб., дом.,
мобільний), електронна пошта.
Автори несуть відповідальність за зміст статті, достовірність фактів,
цитат, дат тощо. Тексти статей планується публікувати в авторській редакції.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти для публікації доповіді, які не
відповідають вимогам та тематиці конференції.
Проїзд та проживання учасників конференції за власні кошти, або
кошти відряджуючої організації.
Матеріали надсилаються до 1 серпня 2018 р. на адресу: Музей історії
міста Бердичева, площа Соборна,25, м. Бердичів, Житомирська обл., Україна,
13300, або на адресу: skavr_p@ukr.net
Телефони для довідок: 041-43-2-44-07 або 096-35-25-336. Контактна
особа: директор музею — Скавронський Павло Степанович
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XX Наукова молодіжна конференція
«ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ»
27-28 вересня 2018 р., м. Одеса
Шановні колеги!
Запрошуємо

Вас

до участі у роботі

XX Наукової молодіжної

конференції «Проблеми і досягнення сучасної хімії» яка відбудеться 27-28
вересня 2018 року у місті Одеса. До участі запрошуються молоді вчені,
студенти та спеціалісти-хіміки віком до 35 років.
Під час конференції традиційно проводиться конкурс робіт молодих
вчених. Найкращі роботи будуть відзначені грамотами та грошовими
винагородами.
Планується робота у наступних секціях:
1. Секція органічної хімії, біоорганічної хімії та біохімії;
2. Секція неорганічної хімії, аналітичної хімії та екології.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Офіційний сайт конференції: http://www.pci-conf.info
Ключові дати:
 до 1.08.2018 – реєстрація та завантаження тез доповідей на сайт
http://www.pci-conf.info
 до 1.09.2018 - оплата організаційного внеску
Програмою конференції заплановано: пленарні (30 хв), усні (10 хв)
та стендові доповіді. Формат стендової доповіді - А1, орієнтація -книжна.
Тези доповідей у

форматі

doc/docx необхідно завантажити на

офіційному сайті конференції: http://www.pci-conf.info
Максимальний вік співавторів доповідей - 35 років.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Назва доповіді, автор та співавтори - шрифт Times New Roman, 14
пт, великими літерами, вирівнювання по центру, прізвище доповідача
підкреслити.
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Назва та адреса організації, адреса доповідача - шрифт Times New
Roman, 12 пт, курсив, вирівнювання по центру.
Основний текст - шрифт Times New Roman, 12 пт, інтервал 1.5,
вирівнювання – за шириною, абзац – 1.1 см. усі поля - 2.5 см.
Хімічні структури повинні бути виконані у редакторі ISIS Draw
(Chem Draw) шрифт Times New Roman, 12 пт.
Загальний обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторінку А4.
Оргкомітет проводить рецензування тез та залишає за собою право
відмовити у публікації тих тез доповідей, які не відповідають тематиці
конференції та правилам оформлення тез.
Шаблон тез можна завантажити на офіційному сайті конференції
http://www.pci-conf.info.
Організаційний внесок за очну участь складає 200 грн та включає
участь у роботі конференції, проведення вечора-зустрічі, кава-брейк та
екскурсійна програма.
Організаційний внесок за заочну участь складає 100 грн. УВАГА!
органiзаційний внесок не включає отримання збірника.
Якщо під час реєстрації Ви вказуєте, що бажаєте отримати збірник, то
Вам

необхідно додатково сплатити

50

грн.

на сторінці реєстрації:

http://www.pci-conf.info/ru/registraciya
Оплата

організаційного внеску проводиться на офіційному

сайті

конференції http://www.pci-conf.info
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ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
в моделюванні об’єктів, явищ і процесів»
17-19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у ІIІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції

«Прикладна

геометрія

та

інформаційні

технології

в моделюванні об’єктів, явищ і процесів», яка відбудеться 17-19 жовтня 2018
року

в

Миколаївському

національному

університеті

імені

В.О. Сухомлинського на базі кафедри комп’ютерної інженерії механікоматематичного факультету.
Метою
присвячених

конференції є представлення матеріалів
геометричному,

математичному

та

досліджень

комп’ютерному

моделюванню об’єктів, явищ і процесів у виробництві та експериментальних
дослідженнях, а також матеріалів теоретичних та експериментальних
досліджень в галузі створення і впровадження інформаційних технологій в
напрямку автоматизації, системного аналізу, комп’ютерної та програмної
інженерії.
Напрями роботи конференції:
1. Геометричне, математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів,
явищ та процесів.
2. Інформаційні технології моделювання об’єктів, явищ і процесів.
3. Комп’ютерна та програмна інженерія в сучасних умовах.
4. Системний аналіз та комп’ютерні науки в сучасних умовах.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі:
– очна;
– заочна.
Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2018 року вислати
на одну з вказаних електронних поштових скриньок конференції:
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• заповнену заявку;
• тези доповіді (1-2 сторінки) підготовлені для безнабірного друку у
матеріалах конференції (остання сторінка повинна бути заповнена не менше
ніж на 80%).
Розширену доповідь у вигляді статті можна опублікувати у науковому
журналі «Геометричне моделювання та інформаційні технології» (ISSN 25240978 print, ISSN 2520-2820 online).
Для цього необхідно додати:
• статтю (8-12 сторінок) оформлену за тими ж правилами, що й тези доповіді;
• відскановану рецензію доктора або кандидата технічних наук підписану й
засвідчену в установленому порядку (для авторів без наукового ступеня);
• авторське резюме статті англійською мовою (коротке повторення структури
статті, що складається зі вступу, цілей та завдань, методів, результатів,
висновків) – від 150 до 300 слів.
Організаційний внесок сплачується учасниками конференції у
національній валюті України у розмірі 200 грн. (формування матеріалів
конференції, кава-брейк, сувенірна продукція тощо), заочна участь – 65 грн.
Проживання, харчування, проведення екскурсій та проїзд оплачуються
окремо. Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде
розісланий всім учасникам. Друкована версія – за замовленням (оплачується
окремо).
Публікація статті у науковому журналі «Геометричне моделювання та
інформаційні технології» коштує 35 грн. за сторінку (для авторів статей
попередніх випусків – знижка 5% за кожний випуск, але не більше 15%).
Реквізити для сплати оргвнеску та коштів за публікацію статті будуть
надіслані авторам у разі прийняття матеріалів до друку.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг тез – 1-2 сторінки, наповненість сторінок текстом 100%. Файл
зберігати у форматі документу Word 2003 року випуску або у пізнішій версії
програми. Шрифт Times New Roman 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 см,
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абзац - 1,25 см, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки не нумерувати! Всі
параметри однакові для всіх елементів тез доповіді.
Програма конференції буде вислана на адресу, вказану в заявці, після
15 жовтня 2018 року.
Заявка для участі у конференції
1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
2. Місце роботи;
3. Посада;
4. Науковий ступінь, вчене звання;
5. Адреса (+ поштовий індекс) або номер складу «Нової пошти»;
6. Телефон, e-mail;
7. Назва доповіді;
8. Номер секції;
9. Форма участі: очна, заочна;
Для очної участі
1. Дата і час приїзду;
2. Дата і час від’їзду;
3. Необхідні технічні засоби;
4. Потреба у готелі.
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Міжнародна конференція
«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ»
18-19 жовтня 2018 року, м. Харків
Шановні колеги!
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 18-19 жовтня 2018
року проводять міжнародну науково-практичну конференцію за темою
«Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності».
Проведення

конференції

планується

у

приміщенні

Національного

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77, м.
Харків).
Під час науково-практичної конференції відбудеться обговорення
питань за такими напрямами:
 поняття, зміст, функції, принципи та методологія кримінально-правового
регулювання;
 міжнародно-правовий

досвід

кримінально-правового

регулювання;

система кримінально-правових засобів у механізмі кримінально-правового
регулювання; покарання та інші заходи кримінально-правового характеру
в механізмі правового регулювання;
 ефективність правозастосовної діяльності;


застосування норм Особливої частини Кримінального кодексу як

форма кримінально-правового регулювання.
У роботі конференції братимуть участь провідні вчені, представники
правоохоронних та судових органів, правозахисники.
Заявку на участь у роботі конференції, тему виступу, а також тези
доповіді просимо надіслати до 27 серпня 2018 р. на електронну пошту
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crimconfer@gmail.com або листом із диском (61002, м. Харків, вул.
Пушкінська, 49).
Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.
До початку роботи конференції планується видання збірника виступів
її учасників, презентація якого відбудеться на зазначеній конференції. У
зв’язку з цим організаційний комітет просить дотримуватися строків подачі
матеріалів.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науковопрактичної конференції, проінформувати науковців та інших зацікавлених
осіб Вашої установи про конференцію та запросити їх прийняти у ній участь.
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Міжнародна наукова конференція
«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ»
6–8 листопада 2018 р., м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової
конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», присвяченої 100-річчю
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти
бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і
громадських організацій.
Робочі

мови

конференції:

українська,

російська,

англійська,

польська.
Секція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, канд. іст. наук, доцент
E-mail: libres@nbuv.gov.ua; ozklimenko_oz@ukr.net
Секція

2.

Історія

книжкової

культури

України:

здобутки

і

перспективи.
Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгеніївна, кандидат історичних наук
E-mail: myaskova@nbuv.gov.ua; myaskova@ukr.net
Секція 3. Визначні бібліотекознавці та бібліографи Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки.
Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна
E-mail: sokurol@ukr.net
Секція

4.

Оптимізація

бібліотечної

діяльності

у

розвитку

національного інформаційного простору
Учений секретар: Гранчак Тетяна Юріївна, д-р наук із соціальних
комунікацій
E-mail: granchakt@ukr.net
Секція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в
сучасному веб-середовищі
33

Учений секретар: Коновал Людмила Володимирівна
E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua; konoval@nbuv.gov.ua
Секція 6. Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Учений секретар: Котлярова Тетяна Володимирівна
E-mail: ibd@nbuv.gov.ua; kotliarova@nbuv.gov.ua
Семінар: Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних
ресурсів у формуванні репертуару періодики
Учений секретар: Залізнюк Олена Сергіївна
E-mail: vakulchuk@nbuv.gov.ua; o-vakulchuk@ukr.net
Семінар: Документальні історико-культурні фонди: традиції та
новації місць зберігання, формування, використання
Учений секретар: Бодак Ольга Петрівна, кандидат історичних наук
E-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua; arhivnanu@ukr.net
Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації,
перспективи
Учений секретар: Затока Любов Петрівна, науковий співробітник НБУВ.
E-mail: zatoka@nbuv.gov.ua; filiya@nbuv.gov.ua; lubsat@ukr.net
Під час конференції також відбудуться:
 Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів
академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;
 Виставки

продукції

провідних

видавництв

та

книготорговельних

організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів;
 Тематичні виставки.
Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн – 5.11.2018
Початок роботи конференції – 6 листопада 2018 р. о 10 год. у
конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
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Матеріали доповіді слід розмістити на сайті конференції: для
зареєстрованих учасників "увійти", для нових "зареєструватись" (після
розміщення матеріалів чекайте їх підтвердження модератором секції).
Термін подання рукописів для збірника матеріалів конференції до 1
серпня 2018 р. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 10
жовтня 2018 р.
До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися,
обсягом 3–4 сторінки комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та
англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (150
знаків) і ключовими словами (6-8 слів). Редактор Word for Windows версія не
нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація
книжкова. Поля: всі – по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці
конференції і вказаним вимогам, мають наукове і прикладне значення.
Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на
конференцію. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. У разі
відхилення надісланих матеріалів автора буде повідомлено електронною
поштою упродовж 10 робочих днів з дня реєстрації.
Матеріали не рецензуються і не повертаються. Матеріали конференції
планується видати окремою збіркою до початку роботи конференції та
електронний аналог розмістити на веб-сайті НБУВ.
Контакти:
Пономаренко Зінаїда Олексіївна (учений секретар оргкомітету
конференції)
E-mail: conference@nbuv.gov.ua
Тел.: (044) 524-19-92
03039, Україна, Київ, Голосіївський пр-т, 3, Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського (з позначкою «конференція»)
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ХΙV Міжнародна науково-технічна конференція
молодих вчених та фахівців
«ПРОБЛЕMИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»
14-16 листопада 2018 р., м. Харків
Напрями роботи конференції:


Ядерна фізика та енергетика;



Радіаційне матеріалознавство;



Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС;



Подовження терміну експлуатації енергоблоків та управління старінням
обладнання АЕС;



Розвиток ядерно-енергетичного комплексу в Україні;



Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводженні з РАВ та ВЯП;



Робота з громадськістю в атомній галузі.
Робочі мови конференції: українська, російська й англійська.
Регламент конференції:

- до 14 вересня 2018 р. – заявка на участь у роботі конференції та надання
назв доповідей;
- до 30 вересня 2018р. – отримання Оргкомітетом тез доповідей;
- до 01 листопада 2018 р. – розсилка програми роботи конференції;
- 13 листопада 2018 р. – заїзд учасників конференції;
- 14 листопада 2018 р. – реєстрація учасників, відкриття, 1-а сесія;
- 15 листопада 2018 р. – 2-а сесія;
- 16 листопада 2018 р. – 3-а сесія, закриття конференції.
Заявку на участь у конференції та матеріали тез доповіді надсилати на
електронну адресу: pmne2016@ukr.net
Вимоги до оформлення тез доповідей:
НАЗВА ДОПОВІДІ
Автор А. В., Автор В. Г.
Установа, місто, країна, e-mail
Матеріали тез доповідей обсягом в одну повну сторінку формату А4 мають бути
набрані в редакторі Word для Windows (Word2000 або Word2003), шрифт Times New
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Roman, 12пт, інтервал 1, абзац – 1 см, поля – 2,5 см, зліва – 3,5 см, вирівнювання тексту –
за ширині. Формули набирати за допомогою вбудованого у Word редактора формул.
Переноси слів допускаються. Заголовок друкується заголовними буквами жирним
шрифтом. Рисунки мають бути вставлені в текст. Список літератури розміщується в кінці
тез.
Надіслані матеріали редагуватися не будуть; прохання уважно поставитись до
правильності їх оформлення.
Набраний за вище зазначеними правилами текст доповідей слід надіслати
електронною поштою з додаванням акта експертизи про можливість публікації у
відкритому друці.
Повні тексти доповідей за вибором Редакційної групи оргкомітету будуть
рекомендовані для публікації в журналі «Вопросы атомной науки и техники»
(ВАНТ).
УВАГА: тези мають бути надані до 30 вересня 2018 р. Тези, надані з запізненням чи
оформлені неправильно, прийматися не будуть.
ХΙV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

14-16 листопада 2018 р., м. Харків
Заявка на участь у конференції
(подається до 14 вересня 2018 р.)
Прізвище____________________________________________________
Ім’я_________________________________________________________
По-батькові_______________________________________________
Посада ___________________________________________________
Науковий ступінь, звання______________________________________
Назва організації______________________________________________
Поштова адреса____________________________________________
Тел.:________________________________________________________
Факс:_______________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________
Назва доповіді______________________________________________
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