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Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у

ІІІ Всеукраїнській науковій конференції студентів
«Наукова Україна»
(25–26 травня 2017 р.)

форма участі – заочна
Мета конференції – публікація результатів досліджень, обмін науковими
результатами і досвідом, а також пошук колег для подальшої співпраці.
Отримані навички при роботі над статтею допомагають успішно виконувати
курсові та дипломні роботи. Після набору матеріалів буде виданий збірник
статей у електронному вигляді та друкованому з присвоєнням кодів УДК, ББК і
авторського знаку. Кожен автор статей отримає сертифікат учасника
конференції у електронному і друкованому вигляді.
Всі матеріали будуть доступні на сайті www.globalnauka.com (з 25 травня
2017 р.). Також на сайті розміщено матеріали наших проведених заходів та
оголошення про наступні.

Основні напрями конференції:
Секція 1. Природничі та географічні науки.
Секція 2. Сільськогосподарські науки.
Секція 3. Хімічні науки.
Секція 4. Історичні науки.
Секція 5. Соціологічні, філологічні та філософські науки.
Секція 6. Педагогічні та психологічні науки.
Секція 7. Комп’ютерні науки.
Секція 8. Економічні та юридичні науки
Секція 9. Фізико-математичні науки.
Секція 10. Технічні науки.
Секція 11. Медичні науки.
Секція 12. Золоте перо (творчі роботи).
Мова конференції: українська, російська, англійська.
Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету:
Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри технології
неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет» (м. Дніпро).
Оргкомітет:
Куманьов Сергій Олександрович – представник компанії SeKum Software,
розробник програмного комплексу для створення електронних навчальних
матеріалів (м. Дніпро);
Скиба Маргарита Іванівна – к.т.н., асистент кафедри технології
неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет» (м. Дніпро);
Козлов Ярослав Миколайович – к.т.н., доцент кафедри енергетики,
представник приймальної комісії ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет» (м. Дніпро);
Дерімова Альона Вадимівна – асистент кафедри технології неорганічних
речовин та екології, відповідальна за профорієнтацію ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро);
Галкова Ніна В’ячеславівна – викладач спеціальних дисциплін
Дніпродзержинського металургійного коледжу (м. Кам’янське)
Мандрика Тетяна Петрівна – викладач вищої категорії, ПЦК програмної
інженерії Дніпропетровського коледжу ракетно-космічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м.
Дніпро);
Самородченко Ганна Вікторівна – к.е.н, доцент кафедри менеджменту і
адміністрування, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, заступник
директора з перспектив та розвитку Приватного вищого навчального закладу
«Інститут ділового адміністрування» (м. Кривий Ріг);

Луценко Катерина Олександрівна – к.пед.н, доцент кафедри суспільногуманітарних наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук Приватного
вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (м. Кривий
Ріг)
Шепелюк Віра Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри обліку, фінансів та
оподаткування, в.о. завідувач кафедри обліку, фінансів та оподаткування
Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»
(м. Кривий Ріг)
Необхідні документи для публікації:
Для публікації у збірнику необхідно за допомогою сервісу «Організатор
конференцій» http://orgconf.com надати до 15 травня 2017 року:
– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн);
– статтю, оформлену згідно з вимогами (зразок додається);
– квитанцію про оплату (реквізити додаються).
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ НЕ ОБМЕЖЕНА. АВТОРИ
НЕСУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА
ДОСТОВІРНІСТЬ
ПОДАНИХ
МАТЕРІАЛІВ.
Електронні матеріали будуть розіслані 25 травня 2017 року. Друковані
матеріали будуть розіслані до 20 червня 2017 року.
Якщо відправлення матеріалів виконано вірно, то стаття відразу
з’явиться у списку «Подані матеріали» з поміткою «Обробляється». Якщо
стаття не з’явилась – спробуйте повторити свої дії. Не надсилайте статтю
декілька разів, уважно перевірте її перед відправленням.
Вимоги до оформлення статей (приклад додається):
1. Обсяг статті 2–5 сторінок.
2. Оформлення тексту:
Поля: верхнє і нижнє по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Шрифт – Times
New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання по ширині;
абзацний відступ –1 см; орієнтація аркуша – книжкова.
3. Зразок оформлення надано нижче.
4. Файлу зі статтею необхідно присвоїти назву – «Стаття–Прізвище
першого автора».
Статті, що оформлені з порушенням правил, будуть відправлені на
доопрацювання.
Оплата
Разом з матеріалами для публікації надішліть скановану (зфотографовану)
копію квитанції з назвою – «Квитанція–Прізвище першого автора».
Оплата здійснюється на картковий рахунок ПриватБанку у касі, терміналі
або через систему Приват24 (квитанцію Приват24 можна завантажити через
«Архів платежів», скріншот сторінки не приймається):
5168 7572 8036 1215 Василенко Інна Анатоліївна.

Для компенсації витрат на проведення конференції, необхідно сплатити
організаційний внесок:
Електронні збірники і сертифікати
70 грн / за 1 статтю (обов’язкова
конференції для кожного співавтора
сплата, не залежить від кількості
(отримують всі учасники конференції)
авторів статті)
Додатково за бажанням:
Друкований збірник конференції
100 грн/ за 1 збірник
(за бажанням)
Друкований
сертифікат
учасника 25 грн/ за 1 сертифікат (видаються
конференції (за бажанням)
окремо для кожного автора статті)
Розгляд і терміни публікації матеріалів
Термін приймання заявок, текстів статей і квитанцій – до 15 травня 2017
року включно.
Про отримання матеріалів і виконання вимог щодо їх оформлення
оргкомітет повідомляє автора (авторів) протягом 3 робочих днів після
отримання заявки і роботи.
Викладення одержаних матеріалів на сайті конференції відбудеться 25
травня 2017 року.
Розсилка електронних збірників конференції та сертифікатів відбудеться
до 25 травня 2017 року.
Відправлення друкованих збірників та сертифікатів – до 20 червня 2017 р.
Контактна інформація
Тел.: +380984779540 – оргкомітет
E-mail: editorial@globalnauka.com
Сайт: www.globalnauka.com

Зразок оформлення статті
УДК 378 (присвоїти згідно свого напряму роботи, для цього використати
ресурс http://teacode.com/online/udc/)
Петров І.І.,
студент
Іванов П.П.,
к.т.н, доцент кафедри ТНР
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
м. Дніпро
Petrov@yandex.ua
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
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Таблиця 1 – Назва
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