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Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у 
ІІІ Всеукраїнській науковій шкільній конференції  

«Крок у науку» 
(15–16 січня 2018 р.) 

 
форма участі – заочна 

 
Мета конференції – публікація результатів досліджень, обмін науковими 

результатами і досвідом, пошук колег для подальшої співпраці, залучення 
школярів до науки та обміркований вибір майбутньої спеціальності. 

У конференції можуть взяти участь школярі у співавторстві з вчителями 
або вчителі зі своїми власними науковими роботами. 

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 у розділі 
«Конференції» (з 15 січня 2018 р.). Також на сайті розміщено матеріали наших 
проведених заходів та оголошення про наступні. 

http://www.globalnauka.com/


Основні напрями конференції: 
Секція 1. Природничі та географічні науки. 
Секція 2. Сільськогосподарські та біологічні науки. 
Секція 3. Хімічні науки. 
Секція 4. Історичні та правознавчі науки. 
Секція 5. Соціологічні, філологічні та літературознавчі 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. Золоте перо (творчі роботи) 
Секція 11. Маленькі науковці (роботи учнів 1-4 класу) 

Мова конференції: українська, російська, англійська. 
 

Оргкомітет конференції 
Голова оргкомітету:  
Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доцент, доцент кафедри технології 

неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет» (м. Дніпро). 

Оргкомітет:  
Куманьов Сергій Олександрович – розробник Онлайн-сервісу «Організатор 

конференцій» (м. Дніпро); 
Скиба Маргарита Іванівна – к.т.н., асистент кафедри технології 

неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет» (м. Дніпро); 

Козлов Ярослав Миколайович – к.т.н., доцент кафедри енергетики, 
представник приймальної комісії ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет» (м. Дніпро); 

Дерімова Альона Вадимівна – асистент кафедри технології неорганічних 
речовин та екології, відповідальна за профорієнтацію ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро); 

Чернецька Наталія Володимирівна – магістр зі спеціальності 
«Інтелектуальна власність», інженер відділу інтелектуальної власності ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро);  

Мандрика Тетяна Петрівна – викладач вищої категорії, ПЦК програмної 
інженерії, завідуюча підготовчим відділенням Коледжу ракетно-космічного 
машинобудування ДНУ 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 суспільно-
гуманітарних 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); 

Мірошніченко Ніна В’ячеславівна – викладач коксохiмiчних дисциплiн 
Придніпровського державного металургійного коледжу (м. Кам’янське); 

Хмеленко Людмила Вікторівна – директор, учитель англійської мови вищої 
кваліфікаційної категорії «Учитель-методист», «Відмінник освіти» КЗО 
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного 
профілю» (м. Дніпро); 

Михайлова Вікторія Дмитрівна – учитель фізкультури вищої 
кваліфікаційної категорії  «Учитель – методист» КЗО «Спеціалізована середня 
загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю» (м. Дніпро); 

Рева Наталія Василівна – директор, учитель географії, спеціаліст вищої 
категорії, «Учитель-методист» КЗ «НВК «Гімназія №11-спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня –ДНЗ «Еврика» (м. 
Кам’янське); 

Черкасова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально–виховної 
роботи учитель французької мови, спеціаліст вищої категорії, «Учитель-
методист» КЗ «НВК «Гімназія №11-спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням іноземних мов І ступеня –ДНЗ «Еврика» (м. Кам’янське); 

Девда Володимир Танасійович – директор, учитель географії, учитель-
методист Бронницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Бронниця). 

 
Необхідні документи для публікації: 

Для публікації у збірнику необхідно за допомогою сервісу «Організатор 
конференцій» http://orgconf.com/ додати до 29 грудня 2017 року: 

– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн); 
– статтю, оформлену згідно з вимогами (зразок додається); 
– квитанцію про оплату (реквізити додаються).  
Електронні матеріали будуть розіслані на вказані у заявці електронні 

пошти 15 січня 2018 року. У разі не отримання поштою матеріалі (не активна 
пошта, заборона поштового сервісу в Україні, не вірно вказана адреса, спам 
тощо) їх можна завантажити на сайті www.globalnauka.com у розділі 
«Конференції». Друковані матеріали будуть розіслані до 15 лютого 2018 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 або зв’яжіться з 
оргкомітетом (контакти додаються). Не надсилайте статтю декілька разів, 
уважно перевірте її перед відправленням. 
 

Вимоги до оформлення статей (приклад додається): 
1. Обсяг статті за проханнями авторів збільшено, він може складати: 3–5 

сторінок; 6–10 сторінок; 11–20 сторінок. 
2. Оформлення тексту: 
Всі поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий 

інтервал – 1; вирівнювання по ширині; абзацний відступ –1 см; орієнтація 
аркуша – книжкова. 

http://orgconf.com/
http://www.globalnauka.com/


3. Списки нумеруються вручну (без допомоги автоматичного нумерування 
– це важливо!!!). Не використовувати для формування списку зірочок, 
квадратиків, кружечків, галочок та ін. Лише цифри, букви або знак «–». 

4. Рисунки: по тексту без обтікань (це важливо!!!) та обов’язково з 
назвами. 

5. У тексті не використовувати виділень жирним шрифтом або з 
підкресленням, допускається лише курсив. 

6. Стаття закінчується списком літератури, саме словами «Список 
літератури», а не як інакше. 

6. Зразок оформлення надано нижче. 
7. Файлу зі статтею необхідно присвоїти назву – «Стаття–Прізвище 

першого автора». 
Статті, що оформлені з порушенням правил, будуть відправлені на 

доопрацювання. Автори, які ігнорують лист про доопрацювання статті – 
друкуватись не будуть. Збірник є науковим виданням з єдиним діловим 
оформленням, робити свою статтю якомога гарнішою на вигляд не 
доцільно! 

 
Розгляд і терміни публікації матеріалів 

Термін приймання заявок, текстів статей і квитанцій – до 29 грудня 2017 
року включно. Про отримання матеріалів і виконання вимог щодо їх 
оформлення редакція повідомляє автора (авторів) протягом 3 робочих днів 
після отримання заявки і роботи. Викладення одержаних матеріалів на сайті 
конференції відбудеться 15 січня 2018 року. Розсилання електронних збірників 
конференції та сертифікатів відбудеться 15 січня 2018 року. Відправлення 
друкованих збірників та сертифікатів – до 15 лютого 2018 р. 

 
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: 5168 7551 0323 0260 Василенко Інна Анатоліївна 
(з вказівкою: «Оргвнесок конференція 2018»). Для компенсації витрат на 
проведення конференції, необхідно сплатити організаційний внесок: 
Електронні збірники і сертифікати 
конференції для кожного співавтора 
(отримують всі учасники конференції 
у форматі .pdf, що можна 
роздрукувати самостійно) 

50 грн / за 1 статтю об’ємом 3–5 стор. 
70 грн / за 1 статтю об’ємом 6–10 стор.  

100 грн / за 1 статтю об’ємом 11–20стор. 
(обов’язкова сплата, не залежить від 

кількості авторів статті) 
Додатково за бажанням: 

Друкований збірник конференції 
(може бути виданий у 2-х томах 
залежно від кількості поданих робіт – 
надсилається том з роботою автора) 

100 грн/ за 1 збірник (кількість збірників 
не обмежена) 

Друкований сертифікат учасника 
конференції  

25 грн/ за 1 сертифікат (видаються 
окремо для кожного автора статті) 



Якщо авторам статей необхідні рецензії поданої роботи або особливі 
форми сертифікатів учасників, що продиктовані вимогами вступної компанії 
для учня або атестації вчителя, просимо повідомити до 22.12.17. ПІБ учасника 
конференції буде вписане повністю у сертифікат лише за наявності такої 
інформації. У іншому разі інформація буде взята зі статті у вигляді прізвища та 
ініціалів.   

 
Контактна інформація 

Тел.: +380667751286 – голова оргкомітету Василенко Інна Анатоліївна 
E-mail: editorial@globalnauka.com  

 
Зразок оформлення статті 

 
УДК 378 (присвоїти значення згідно свого напряму роботи, для цього 
використати ресурс http://teacode.com/online/udc/) 

Петров І.І., 
учень 10-Б класу 

Іванов П.П., 
вчитель інформатики, вчитель-методист 

КЗО «Середня загальноосвітня школа №1111» 
м. Дніпро 

Petrov@yandex.ua 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
Текст. Текст [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. [2]. Текст. Текст.  
Таблиця 1 – Назва 

      
      
      

 

 
Рисунок 1 – Назва 

 
Список літератури: (не більше 10 джерел) 

1. 
2. 
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