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КОНФЕРЕНЦІЇ
___________________________________________________
XXV-Я ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНСКОЙ НАУКИ – ХХI
ВЕК»
Уважаемые друзья! Научная ассоциация «Южноукраинское агенство
социальных технологий» совместно с запорожским областным
общественным объединением «Южноукраинский гуманитарный альянс» и
интеллект-порталом «Nauka.zinet.info», приглашает Вас принять участие в
XXV-й, юбилейной Международной интернет-конференции «Перспективные
направления отечественной науки», которая пройдет с 3 по 7 марта 2014
года.
Все материалы конференции будут размещены на сайте интеллект-портала
«Nauka.zinet.info» для ознакомления и обсуждения, а также опубликованы в
виде сборника статей, который получит каждый автор-участник
конференции.
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
- История и право
- Философия и культура
- Психология и социология
- Филологические науки
- Педагогические науки
- Экономические науки
- Менеджмент и маркетинг
- Современные информационные технологии
- Физико-математические науки
- Технические науки
- Строительство и архитектура
- Биологические науки, экология и химия
- Сельское хозяйство
- Дендрология и ландшафтный дизайн
В целях удобства дальнейшего использования материалов конференции и
корректности ссылок на них, электронный и печатный варианты тезисов
конференции будут оформлены в соответствии с требованиями к научным
публикациям. Каждая статья получит постоянный уникальный адрес в сети

Internet. Оргкомитет конференции гарантирует его неизменность и
возможность постоянного доступа к опубликованным ресурсам.
Требования к оформлению статей:
Для включения статей (докладов) в научную программу конференции и их
публикации в научном сборнике необходимо выполнить следующие
требования:
•
статьи от 3-х страниц А4, выполненные в редакторе MS Word в
формате .rtf;
•
шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал
полуторный;
•
поля страницы: левое - 3 см., верхнее, правое, нижнее - 2 см.;
•
выравнивание текста - по ширине с абзацным отступом первой строки 0,5 см.;
•
рисунки (иллюстрации) в формате .GIF или .JPG, шириной не более 11
см (1300 пикселей) при разрешении 300 пик/дюйм (слишком крупные
иллюстрации, при уменьшении которых будет резко теряться качество
изображения, а также слишком мелкие и содержащие мелкий текст,
печататься не будут).
Название файла обязательно должно содержать фамилию автора (первого
из соавторов).
Материалы статей принимаются к участию на украинском, русском или
английском языках с обязательной аннотацией (до 400 знаков) на русском
или английском языках.
Структура статей:
•
название статьи посредине листа – БОЛЬШИМИ ПОЛУЖИРНЫМИ
БУКВАМИ (кегль 12);
•
фамилия и инициалы автора (соавторов) - через 1 пробел после
названия статьи полужирным шрифтом (кегль 12) со смещением вправо (по
правую сторону листа);
•
страна, город, организация (вуз) - с новой строки после фамилии и
инициалов, курсивом (кегль 12) со смещением вправо (по правую сторону
листа);
•
аннотация на русском или английском языке – через 1 пробел после
страны, города, организации курсивом (кегль 12) с выравниванием по
ширине страницы с абзацным отступом первой строки - 0,5 см (интервал
полуторный);
•
текст статьи - через 1 пробел после аннотации (кегль 12, абзацный
отступ первой строки - 0,5 см., интервал полуторный);
•
перечень ссылок (список источников и литературы) - курсивом (кегль
12) в виде пронумерованного списка (интервал полуторный). Отображение
ссылок в виде сносок внизу страницы не допускается!

Стоимость публикации составляет 20 грн. за каждую (полную или
неполную) страницу формата А4. Автор несет исключительную
ответственность за точность и достоверность информации, содержащейся в
статье.
Для участия в конференции в оргкомитет необходимо направить в
электронном виде на адрес conference@pga.zp.ua, либо на почтовый адрес
оргкомитета следующие документы:
1. Заявку на участие в конференции согласно Форме №1 (в анкете четко
указать почтовый адрес, на который вы бы хотели получить сборник
научных трудов и ФИО получателя, а также е-мейл для обратной связи). С
образцом заявки можно ознакомиться ниже, либо по адресу
http://nauka.zinet.info/nauka/konference/zaiavka.php;
2. Электронный вариант статьи, оформленный согласно указанным
требованиям. Название файла обязательно должно содержать фамилию
автора (первого из соавторов);
3. Отсканированную копию квитанции об оплате (только банковским
переводом. Почтовым переводом оплату не производить!). Реквизиты для
оплаты размещены ниже, а также по адресу
http://nauka.zinet.info/nauka/konference/kvitance.php
*Внимание! Если в течение 3-х дней после отправки документов на наш емейл, вы не получили от оргкомитета уведомление о их получении,
повторите отправку. Мог произойти сбой почтовой службы и материалы не
дошли, и, соответственно, не будут опубликованы.
Срок подачи материалов - до 27 февраля 2014 г. включительно.
Представленные на конференцию материалы будут размещены на сайте
http://nauka.zinet.info. Отчеты о предыдущих конференциях также содержатся
по данному адресу. Сборник статей участников конференции будет разослан
в течении месяца после ее окончания.
За дополнительной информацией можно обращаться на электронную почту
по адресу: conference@pga.zp.ua
Адрес оргкомитета:
Общественное объединение
«Южноукраинский гуманитарный альянс»
69057 г.Запорожье, ул.Клары Цеткин, 76

т.093-395-18-05 Банковские реквизиты для оплаты
Номер карты Приватбанка: 5211 5373 0314 6513
МФО 313399 (КБ Приватбанк г.Запорожье)
ИНН 2904216332
Получатель: Марчук Владимир Владимирович
Назначение платежа: пополнение карты*
__________________________________________________________________
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ
Всеукраїнська науково-практична конференція з соціології
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
19 березня 2014 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науковопрактичної конференції з соціології «Актуальні проблеми сучасного
суспільства», яка буде проводитися на базі Гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету України. Конференція присвячена
проблемам розвитку сучасного суспільства як у межах України, так світового
простору загалом. До участі у конференції запрошуються студенти,
аспіранти, викладачі, науковці та журналісти.
Конференція відбудеться 19 БЕРЕЗНЯ 2014 р. у приміщенні 8-го
корпусу НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
(м. Київ, просп. Косм. Комарова 1, 8 корпус, ауд. 8.707).
ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00
год.
Робочі мови: українська, російська
За результатами роботи конференції планується публікація наукових
тез учасників.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно до 1 березня 2014 р. на
електронну адресу оргкомітету kafsocio@ukr.net надіслати листа з позначкою
"Конференція" в темі. Лист повинен включати тези доповіді, заявку на
участь, рекомендаційний лист від керівника (для студентів) та копію від
сканованого чеку про сплату оргвнеску.
1. Тези доповіді: обсягом до 3-х сторінок, розмір А4. Шрифт Times
New Roman 14, інтервал 1.5. Поля 1.5), в форматі файлів MS Word: doc або
rtf.

Назва файлу тез та заяви мають носити прізвище учасника, наприклад:
Іванов_тези.doc, Іванов_заява.doc
Розташування на сторінці. У правому верхньому кутку – прізвище та
ініціали автора і місто, яке він представляє – виділяється курсивом. Нижче
вказується електронна пошта автора. Через рядок – назва доповіді (жирним
шрифтом). У наступному - друкується текст тез.
Приклад
Василенко Т.В. (м.Київ)

socios@ukr.net
ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Тези, що не
відповідатимуть Текст тез.
вказаним
вимогам, прийматися до розгляду не будуть. Оргкомітет залишає за собою
право відбору тез у відповідності до тематики конференції та вимог
оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність автор.
2. Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання (якщо є)
__________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
__________________________________________________
Потреба в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час прибуття –
ранок, день, вечір).
___________________________________________________
Чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби
Так, потрібні______

Ні, не потрібні______

Тема наукової доповіді_______________________________

Питаннями поселення учасників конференції оргкомітет не
займається.
3. Оргвнесок. Розмір оргвнеску для участі в конференції складає 100
грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення
конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість
пересилання збірника. Оплата здійснюється через відділення чи термінал
«Приватбанку» за наступними реквізитами: номер картки одержувача
4405 8858 2255 3597, Настояща Катерина Василівна

Детальну інформацію з питань конференції можна отримати за
адресою: м.Київ, просп.Косм.Комарова 1, 8 корпус НАУ, 707 аудиторія
E-mail: kafsocio@ukr.net
Оргкомітет: Настояща Катерина Василівна 097-11-45-621,
Олійник Оксана Валеріївна 066-28-88-078
_________________________________________________________________
МЕЖВУЗОВСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ» (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
Данная заочная конференция проводится Инновационным центром развития
образования и науки при информационной поддержке ГБОУ ВПО
Уральского государственного медицинского университета.
Материалы принимаются строго до: 1 марта 2014г.
Дата рассылки сборника до: 1 апреля 2014г.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели,
научные сотрудники, докторанты, ординаторы, а также врачи-специалисты
практического звена.
По результатам конференции будет издан сборник материалов заочной
конференции с присвоением кодов УДК и ББК, обязательной рассылкой по
ведущим библиотекам и медицинским ВУЗам Российской Федерации.
N.B! Публикация материалов в сборнике приравнивается к опубликованным
основным научным результатам диссертации в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 29 марта 2002 г. № 194 об
утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 20.04.2006 N 228, от 02.06.2008 N 424,
от 06.05.2009 N 390, от 20.06.2011 N 476).
Секции конференции (медицинские, биологические, химические науки):
Секция №1. Акушерство и гинекология (специальность 14.01.01)
Секция №2. Анатомия человека (специальность 14.03.01)
Секция №3. Анестезиология и реаниматология (специальность 14.01.20)
Секция №4. Болезни уха, горла и носа (специальность 14.01.03)
Секция №5. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия (специальность 14.03.11)
Секция №6. Внутренние болезни (специальность 14.01.04)
Секция №7. Гастроэнтерология (специальность 14.01.28)
Секция №8. Гематология и переливание крови (специальность 14.01.21)
Секция №9. Геронтология и гериатрия (специальность 14.01.30)

Секция №10. Гигиена (специальность 14.02.01)
Секция №11. Глазные болезни (специальность 14.01.07)
Секция №12. Детская хирургия (специальность 14.01.19)
Секция №13. Инфекционные болезни (специальность 14.01.09)
Секция №14. Кардиология (специальность 14.01.05)
Секция №15. Клиническая иммунология, аллергология (специальность
14.03.09)
Секция №16. Клиническая медицина (специальность 14.01.00)
Секция №17. Кожные и венерические болезни (специальность 14.01.10)
Секция №18. Лучевая диагностика, лучевая терапия (специальность 14.01.13)
Секция №19. Медико-биологические науки (специальность 14.03.00)
Секция №20. Медико-социальная экспертиза и медико-социальная
реабилитация (специальность 14.02.06)
Секция №21. Медицина труда (специальность 14.02.04)
Секция №22. Наркология (специальность 14.01.27)
Секция №23. Нейрохирургия (специальность 14.01.18)
Секция №24. Нервные болезни (специальность 14.01.11)
Секция №25. Нефрология (специальность 14.01.29)
Секция №26. Общественное здоровье и здравоохранение (специальность
14.02.03)
Секция №27. Онкология (специальность 14.01.12)
Секция №28. Патологическая анатомия (специальность 14.03.02)
Секция №29. Патологическая физиология (специальность 14.03.03)
Секция №30. Педиатрия (специальность 14.01.08)
Секция №31. Профилактическая медицина (специальность 14.02.00)
Секция №32. Психиатрия (специальность 14.01.06)
Секция №33. Пульмонология (специальность 14.01.25)
Секция №34. Ревматология (специальность 14.01.22)
Секция №35. Сердечно-сосудистая хирургия (специальность 14.01.26)
Секция №36. Социология медицины (специальность 14.02.05)
Секция №37. Стоматология (специальность 14.01.14)
Секция №38. Судебная медицина (специальность 14.03.05)
Секция №39. Токсикология (специальность 14.03.04)
Секция №40. Травматология и ортопедия (специальность 14.01.15)
Секция №41. Трансплантология и искусственные органы (специальность
14.01.24)
Секция №42. Урология (специальность 14.01.23)
Секция №43. Фтизиатрия (специальность 14.01.16)
Секция №44. Хирургия (специальность 14.01.17)
Секция №45. Эндокринология (специальность 14.01.02)
Секция №46. Эпидемиология (специальность 14.02.02)
Секции конференции (фармацевтические науки, фармакология):
Секция №47. Авиационная, космическая и морская медицина (специальность
14.03.08)

Секция №48. Клиническая лабораторная диагностика (специальность
14.03.10)
Секция №49. Организация фармацевтического дела (специальность 14.04.03)
Секция №50. Технология получения лекарств (специальность 14.04.01)
Секция №51. Фармакология, клиническая фармакология (специальность
14.03.06)
Секция №52. Фармацевтическая химия, фармакогнозия (специальность
14.04.02)
Секция №53. Химиотерапия и антибиотики (специальность 14.03.07)
Условия участия в заочной конференции:
Требования:
- Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для
публикации в другие издания.
- Минимальный объем материалов для сборника – 5 страниц, шрифт Times
New Roman, интервал 1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см.
- Список литературы оформляется по алфавиту, автоматические ссылки не
допускаются.
- Язык конференции: русский, английский.
Пример оформления статьи:
Секция №40 - Травматология и ортопедия
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛОГО ТРАВМАТИЗМА В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Сидоров А.К., Перова Н.С.
Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова, г. Москва
Текст статьи
Условия оплаты:
1) Участнику конференции обязательно высылается один сборник
(пересылку оплачивает автор статьи).
2) Стоимость публикации 1-й страницы в сборнике - 150руб. за страницу
полную и неполную. Если статья менее 5-ти страницы, автор все равно
оплачивает стоимость как за 5 страниц. Если статья более 5-ти страниц,
оплата производится из расчета 150руб. за каждую страницу плюсом.
3) Стоимость пересылки одного экземпляра сборника по России составляет
150руб., в страны СНГ - 300руб., в дальнее зарубежье - 500руб.
Пример оплаты статьи (по России):
3стр (150руб*5=750руб+150руб(стоимость сборника)=900руб.
5стр (150руб*5=750руб+150руб(стоимость сборника)=900руб.
7стр (150руб*7=1050руб+150руб(стоимость сборника)=1200руб.
4) Стоимость каждого дополнительного сборника – 250руб.
5) Рассылка сборника производится в течение 30 дней со дня завершения
заочной конференции.
6) Чтобы принять участие в заочной конференции, Вам необходимо выслать
на e-mail: izron@yandex.ru свою статью, заявку и отсканированную
квитанцию об оплате.

7) Оплата производится в любом отделении Сбербанка России на указанные
реквизиты. При осуществлении оплаты обязательно проследите, чтобы в
назначении платежа была указана Ваша фамилия и инициалы. Назначение
платежа: организационный взнос за участие в конференции.
8) Желающим выдается сертификат участника или участников конференции
(100руб. за 1 участника).
9) Последний день подачи заявки на участие в конференции: 1 марта 2014 г.
10) Заявка на участие:
Название конференции, город
ФИО контактного лица
E-mail контактного лица
Телефон контактного лица
ФИО всех авторов (перечислить через запятую)
Номер и название секции
Почтовый адрес для отправки сборника (с обязательным указанием страны,
почтового индекса, адреса и ФИО получателя)
Источник информации о конференции
Кол-во дополнительных экземпляров сборника (250руб. за штуку)
Количество сертификатов участника или участников конференции (100руб.
за 1 участника)
Контактная информация центрального представительства Инновационного
центра развития образования и науки: Россия, г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д.2
Тел.: (831) 213-56-93, моб. +7-963-230-56-93
E-mail: izron@yandex.ru, сайт – www.izron.ru
Реквизиты:
ООО «МЕ-технологии»
ИНН 5259103700 КПП 525901001
ОГРН 1125259005222 от 28.12.2012г. ИФНС по Московскому району г.
Нижнего Новгорода
Расчетный счет 40702810842000002933 в Волго-Вятском Банке Сбербанка
России г. Нижний Новгород БИК 042202603 Корр.счет
30101810900000000603
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конференции.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ПАРК «ДЕСНЯНСЬКОСТАРОГУТСЬКИЙ»
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
МОН УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ПРИРОДНИЧА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
(1 - 3 жовтня 2014 року)
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
І. Біологічна наука для забезпечення сталого розвитку
ІІ. Фізико-математичні науки для забезпечення сталого розвитку
ІІІ. Проблеми інноваційного розвитку природничо-математичної освіти
ІV. Сучасні уявлення про взаємозв’язки людини і біосфери в контексті
парадигми сталого розвитку
V. Психолого-педагогічні проблеми освіти для сталого розвитку
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: доповідь, повідомлення, стендова доповідь, участь у роботі
конференції без публікації, публікація матеріалів без участі в семінарах.
Календар конференції
1 жовтня
Заїзд учасників конференції
2 жовтня
9.00-10.00 — реєстрація учасників
10.00–13.00— пленарне засідання
13.00-14.00 — обідня перерва
14.00-17.00 — робота секцій
17.00 — дружня вечеря
3 жовтня
09.00-12.00 — підведення підсумків конференції
12.00-13.00 — обідня перерва
13.00-16.00 — екскурсії
16.00 – від’їзд учасників
Загальна інформація
Матеріали авторів будуть опубліковані у збірці статей конференції. Для
участі в конференції необхідно надіслати: заявку, матеріали у відповідності з

викладеними нижче вимогами, поштову квитанцію про оплату (20 грн. за
сторінку). Організаційний внесок (100 грн.) вноситься особисто. Кошти за
публікацію матеріалів надсилати електронним переказом на ім’я Хроленко
Марини Володимирівни за адресою: вул. Спаська, буд.50, кв.2, м. Глухів,
Сумська обл., 41400
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
Матеріали доповідей обсягом до п'яти сторінок (включаючи таблиці і список
літератури) необхідно надіслати у друкованому і електронному варіантах на
адресу оргкомітету не пізніше 10 вересня 2014 р. Текст в редакторі Microsoft
Word українською, російською або англійською мовами (формат rtf чи doc).
Назва файлу має містити прізвище першого автора латиницею. Формат А 4,
всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14 пт, символи з
гарнітури Symbol, інтервал 1,5.
Адреса оргкомітету: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, факультет
природничої і фізико-математичної освіти, вул. Києво-Московська, буд.24, м.
Глухів, Сумська область, 41400
Телефон наукового відділу: (05444) 2-33-06
Телефон деканату факультету природничої і фізико-математичної освіти:
(05444) 3-26-70
Телефон відповідального секретаря конференції Хроленко Марини
Володимирівни: (095)-12-66-970
е-mаil:kafedra_priroda@mail.ru
_______________________________________________________________
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра іноземних мов № 1
Шановні аспіранти і молоді вчені!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної конференції
«Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених», що

відбудеться 17 квітня 2014 р. у конференц-залі Національного
юридичного університету України імені Ярослава Мудрого.
Для участі в конференції необхідно подати заявку до 20 березня 2014
р., вказавши П.І.Б. учасника, назву вищого навчального закладу і кафедри,
назву доповіді (українською та іноземною мовами).
Форми участі в конференції:
- виступ з доповіддю на пленарному засіданні ( до 10 хв.);
- виступ з доповіддю на секційному засіданні (до 5 хв.);
- дискусія (до 3 хв.);
- публікація тез доповіді.
Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька.
Тези доповідей іноземною мовою (обсяг – до 3-х сторінок) необхідно
надіслати до 20 березня 2014 р. у паперовому та електронному вигляді,
оформлені відповідно до таких вимог: друкований текст у редакторі WORD,
формат аркуша А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий
інтервал 1,5, абзацний відступ 0,7, поля: всі 20 мм, вирівнювання по ширині.
У правому кутку першого рядка - прізвище, ім’я та по батькові автора,
назва установи та кафедри шрифт Times New Roman, кегль 14 курсив ; на
другому (по центру великими літерами) - назва доповіді - шрифт Times New
Roman, кегль 14 жирний.
Матеріали для публікацій надсилати на кафедру іноземних мов № 1
Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого
за адресою: вул. Пушкінська, 77 (ауд.68) або на електронну адресу:
kafedra_i24@rambler.ru.
Тел. для довідок: (057)704-92-80. (секретар: Степаненко Ірина Іванівна)
З повагою, оргкомітет
_____________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
ТАМБОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
Г. Р. ДЕРЖАВІНА
ІНСТИТУТ ПРАВА
IV Міжнародна наук ово-прак тична к онференція
Правове регулю вання суспільних відносин в умовах
демок ратизації Ук раїнськ ої держави

Напрями роботи конференції:
Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового
простору.
Секція №2. Сучасний стан правового забезпечення здійснення й захисту цивільних прав
та інтересів.
Секція №3. Правове регулювання надання адміністративних послуг у сучасних умовах.
Секція №4. Боротьба зі злочинністю та розслідування злочинів: законодавче
регулювання, теоретичні та практичні проблеми.
Секція №5. Оновлення законодавства про працю в Україні.
Секція №6. Захист права інтелектуальної власності.
Секція №7. Удосконалення системи міжнародних відносин в умовах глобалізації.
Секція №8. Правове регулювання бізнес діяльності: господарські, банківські, конкурентні
аспекти та господарське судочинство.
Секція № 9. Вдосконалення законодавства у сфері захисту персональних даних та
інформаційно-комунікаційних технологій.
Секція № 10. Управлінські механізми регулювання суспільних відносин.
Мови конференції: українська, російська, англійська.

Шановні
практики!!!

викладачі,

науковці,
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Для участі у конференції необхідно до 2 березня 2014 року включно за електронною
адресою pravo_conference2014@ukr.net надіслати одночасно в електронному варіанті:
1. заявку на участь в конференції(див. зразок);
2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів). Рецензія
наукового керівника оформлюється у довільній формі. Наявність підпису наукового
керівника, завіреного печаткою, обов’язкова.
За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене
нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви
не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані
матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним
чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше
зазначеного терміну.
Розмір організаційного внеску становить 100 гривень.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами,
вказаними в ньому.
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів
конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні
конференції, а також в оргкомітеті конференції.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання,
харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони,
що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо
потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).
Вимоги до оформлення тез
 Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
 Обсяг тексту: до 3 сторінок.
 Праворуч – ім’я та прізвище автора, коротка назва установи, де навчається автор;
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт
Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Петров І. В.
к.ю.н, доцент ФСП НТУУ «КПІ».
 Нижче, через один інтервал, назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без
крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
 Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4,
поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал 1,5.
 Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під
назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через
кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].
Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
5. Посада
6. Науковий ступінь
7. Вчене звання
8. Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
9. Тема виступу(доповіді)
10. Секція
11. Домашня адреса
12. Контактні телефони (домашній, мобільний)
13. Електронна пошта (e-mail)
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки –
Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
 Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника
конференції, та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».
Контакти:
Пряміцин Вячеслав Юрійович
тел. +380989591947
pravo_conference2014@ukr.net

http://vk.com/id226195995

__________________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська міська рада
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Державна пенітенціарна служба України
Міжнародна Макаренківська асоціація
Українська асоціація А. С. Макаренка
Російська Макаренківська асоціація
Італійська Макаренківська асоціація
Лабораторія ―Макаренко-реферат‖ Марбурзького університету, ФРН
Волгоградська державна академія підвищення кваліфікації і перепідготовки
працівників освіти, Росія
Сиктивкарський державний університет, Росія
Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, Польща
Міжнародна академія педагогічної освіти
Білоруський державний університет
АНО Видавничий дім ―Народна освіта‖, Росія
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М. В. Остроградського
ФДНУ ―Інститут педагогічних досліджень обдарованості дітей‖ РАО, Росія
Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей
із сільської місцевості імені А. С. Макаренка
Рада молодих учених при Державному агентстві з питань науки,
інновацій та інформатизації України
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у ХІІІ міжнародній конференції «Теоретикопрактична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій
вітчизняної освіти» та Макаренківських читаннях – 2014 «Педагогіка
А. С. Макаренка як спільна культурно-освітня цінність Росії та України»,
Всеукраїнських науково-практичних семінарах «Управління проектами у сфері
науки, освіти, інновації та інформатизації», «Управлінська майстерність керівника
навчального закладу».
Конференція та семінари проводяться на базі Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 1-2 квітня 2014 року.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Досвід А. С. Макаренка: інноваційний потенціал педагогічної біографістики
Традиційні цінності в педагогіці А.С. Макаренка
Поєднання традиційного і інноваційного в педагогіці А. С. Макаренка
Педагогіка А. С. Макаренка як практика створення умов становлення і
розвитку людського в людині
 Макаренківська концепція виховання у зв’язку з виробництвом
 Виховання молоді в полінаціональному середовищі на традиціях
макаренківської педагогіки
 Професійна підготовка сучасного вчителя в контексті вивчення педагогічних
дисциплін





 Теоретичні та методичні засади розвитку професійної культури студентів
вищих навчальних закладів
 Вітчизняні та європейські традиції педагогічного менеджменту
 Перспективи професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів
 Управління проектною діяльністю: методологічні, теоретичні і практичні
аспекти
 Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих
навчальних закладів.
Форми участі в роботі конференції:
- виступ на пленарному засіданні (10 хв. )
- виступ на секційному засіданні (5 хв.)
- участь у роботі семінарів без публікації
- публікація матеріалів без участі в семінарах.
КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
прийом тез доповідей і оплата до 7 березня 2014 року
прийом статей і оплата до 7 березня 2014 року (за поштовим штемпелем)
дні роботи – 1-2 квітня 2014 р.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок - 100 грн. (харчування, екскурсії, програма, папка учасника).
Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.
Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.
ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ І ТЕЗ
Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць
складає 25 грн., вартість збірника 50 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей – 20 грн.,
вартість збірника – 35 грн. Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену
нижче.
Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць "Витоки педагогічної
майстерності", що уходить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт (Постанова президії Вищої атестаційної
комісії України від 22 грудня 2010 р., № 1-05/8), № 13 (І півріччя 2014 року) чи № 14 (ІІ
півріччя 2014 року) залежно від терміну надходження.
1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із
важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети статті;
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.
2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх
боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на
звороті). Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний.
Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 8 – 12 сторінок. Рисунки, діаграми
прохання подавати в чорно-білому виконанні та дублювати окремо у форматі PDF.
3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:
-

УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )
Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по
лівому краю)
Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )
Назва статті
(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по
ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині,
12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25,
інтервал – 1,5). Посилання на літературу в квадратних дужках по тексту ( напр.: [4, с. 12; 5, с.
6]).
Список використаних джерел
(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
Рекомендована кількість джерел – 5-10, список оформлений згідно з прийнятим
державним ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97, курсив, вирівнювання по ширині, 12
пунктів, відступ абзацу 1,25.
Ініціали та прізвище автора/авторів – російською мовою (окремий абзац з
вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Місце роботи (установа, місто, країна) – російською мовою (звичайний шрифт,
окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із
вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням
по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Ключові слова – російською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині,
12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт,
окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Місце роботи (установа, місто, країна) – англійською мовою (звичайний шрифт,
окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із
вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням
по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25, кількість слів 230-250).
Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по
ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення
редакційної колегії на електронну адресу:
E-mail: pedpoltava@rambler.ru (доц. Жданова-Неділько Олена Григорівна, тел.
(050)14 96 980
і при отриманні позитивної відповіді надіслати копії квитанції про оплату
ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.
Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вимоги до публікації тез:
1. Обсяг до трьох сторінок.
2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).
3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:
Назва тез доповіді
(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
Ініціали та прізвище автора/авторів
(окремий абзац із вирівнюванням по правому краю)
Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Текст
(Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)
Література
(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; оформлена згідно з прийнятим
державним стандартом ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97).
Паперовий варіант тез, заявки та копії квитанції просимо ОБОВ’ЯЗКОВО
ПРОДУБЛЮВАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ на електронну адресу з поміткою
«Матеріали тез доповідей».
E-mail: pedkonfer@rambler.ru (Шульга Ірина Анатоліївна, тел. (050)82 39 130)
Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
1. Один надрукований екземпляр статті, тези відповідно до викладених вище вимог.
2. Відомості про авторів на окремому аркуші (див. зразок заявки).

3. Електронний варіант тексту статті (тез) та заявку за нижче поданим зразком
(окремі файли!).
4. Поштову квитанцію про оплату.
5. Один конверт зі зворотною адресою формату А6 (стандартний) для запрошення.
6. Один конверт зі зворотною адресою формату А4 та вкладеними марками на 15
грн. для пересилання збірника наукових праць. Для іноземних громадян вартість
пересилання збірника уточнюється додатково.
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
№Прізвище,
Науковий
Назва
Контактна
Форма участі:
ім'я та по- ступінь,
вчене статті
адреса,
-публікація
батькові
звання, посада,
(тез)
E-mail,
без приїзду
(повністю)
місце
роботи,
номер
моб. -публікація
ВНЗ
телефону
і виступ

Бронювання
житла
(так/ні,
гуртожиток
чи готель)

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.
ОПЛАТУ за публікації та поштові перекази просимо надсилати за адресою:
Координатор конференції, секретар оргкомітету
Шульга Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130.
кафедра педагогічної майстерності та менеджменту,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.
Контактні телефони:
(05322) 2-58-11 (кафедра педагогічної майстерності та менеджменту)
Факс: (0532) 56-23-13.

__________________________________________________________________

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у
відділі науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

