Наука без кордонів

Умови участі у конференції. До 25.12.2017 р.

 обсяг

міжнародні інтернет-конференції

(включно) надіслати на електронну адресу редакції

використаними джерелами);

intscienceconf@gmail.com:

 технічні параметри: текстовий редактор MS Word;

 заявку про участь у конференції (назва файлу

шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14;

повинна виглядати наступним чином: ПІБ_заявка);

міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см.; верхнє,

 електронний варіант тез доповіді (назва файлу

нижнє, ліве та праве поля 2,0 см.;

конференції запрошуються науковці, аспіранти,

повинна виглядати наступним чином: ПІБ_тези);

 кількість співавторів тез доповіді не більше 3-х;

здобувачі, викладачі та студенти вітчизняних та

 відскановане або сфотографоване підтвердження

 оформлення рисунків та таблиць: рисунки і

зарубіжних вищих навчальних закладів та науково-

оплати коштів на покриття витрат з публікації тез

таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо

дослідних установ.

(назва файлу повинна виглядати наступним чином:

після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній

ПІБ_квитанція).

сторінці. Рисунки повинні бути згруповані як єдиний

Увага! Реквізити для оплати буде надіслано учасникам

об’єкт

на електронну адресу після перевірки роботи на

Оформлення рисунків і таблиць має бути чорно-білим.

дотримання вимог публікації протягом 1-2 робочих

 оформлення

днів. Якщо реквізити для оплати не надійшли,

список

прохання повідомити на електронну адресу редакції

назвою «Література:» та подається наприкінці статті в

intscienceconf@gmail.com:

алфавітному порядку чи в порядку появи відповідних

Видання матеріалів та фінансові умови участі у

посилань. Посилання в тексті необхідно подавати у

конференції. Вартість публікації тез доповідей для

квадратних дужках із зазначенням порядкового номера

учасників конференції складає 120 грн. Електронний

джерела та сторінки, наприклад: [4, с. 80], де 4 – номер

сертифікат

джерела за списком літератури, с. 80 – сторінка.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
До участі у міжнародній науково-практичній інтернет-

II міжнародна інтернет-конференція
«ЗИМОВІ НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ»
25 грудня 2017 р.
Метою

проведення

науково-практичної

конференції є розгляд актуальних наукових проблем
та

перспектив

науковими

і

їх

вирішення,

практичними

обмін

досвідом,

досягненнями

між

студентами, науковцями та практичними працівниками
різних країн.
Напрями роботи конференції:
1.Технічні науки

7.Юридичні науки

2.Природничі науки

8.Економічні науки

3.Інформаційні технології

9.Медичні науки

4.Історичні науки

10.Педагогічні науки

5.Філософські науки

11.Соціологічні науки

6.Філологічні науки

12.Політичні науки

Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська,

французька,

німецька,

португальська, італійська.
Форма участі у конференції: заочна.

іспанська,

про

участь

надається

кожному

тез

доповіді:

(скановані

об’єкти

списку

використаних

2-5

сторінок

забороняються).

використаних

джерел

з

(разом

джерел:

оформлюється

під

безкоштовно на електронну адресу, вказану у заявці,

Увага! Зразки оформлення тез доповідей дивіться у

протягом 2-3 робочих днів після закінчення роботи

Додатку

конференції.

https://intscience.wixsite.com/conf

1

або

на

нашому

сайті

додатково

Матеріали тез повинні бути ретельно відредаговані

сплачується 60 грн. За кожну наступну сторінку при

авторами. Відповідальність за зміст та оформлення

об’ємі більше 5 сторінок – 10 грн.

матеріалів несе автор. Оргкомітет конференції залишає

Для

отримання

друкованого

збірника

надіслано

за собою право часткового редагування оформлення

учасникам на поштову адресу, вказану у заявці,

матеріалів та право відхилити матеріали, що не

протягом 20 днів після закінчення роботи конференції.

відповідають тематичному напряму та вимогам щодо

Вимоги до оформлення тез доповіді:

їх оформлення. З повагою, організаційний комітет.

Збірник

матеріалів

конференції

буде

