Наука без кордонів
Міжнародні інтернет-конференції
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
До участі у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, викладачі та студенти
вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів та науководослідних установ.
XI міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Осінні наукові читання»
23 листопада 2018 р.
Метою проведення науково-практичної конференції є розгляд
актуальних наукових проблем та перспектив їх вирішення, обмін
досвідом, науковими і практичними 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.Психологічні 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.
Форма участі у конференції: заочна.
Умови участі у конференції. До опублікування приймаються тези,
які раніше не публікувалися в інших виданнях. Тези мають бути
ретельно

відредаговані,

граматичних,

вичитані

орфографічних,

та

вивірені,

пунктуаційних,

не

містити

стилістичних,

смислових та друкарських помилок.
Англомовний текст тез має бути виконаний на належному
професійному рівні, належним чином оформлений, змістовно
перевірений та написаний з урахуванням галузевої специфіки і
термінології. Він повинен відповідати лексичним нормам та
правилам граматики англійської мови.
Не

дозволяється

використання

програм-перекладачів

та

автоматизованих засобів перекладу.
Для публікації необхідно до 23.11.2018 р. (включно) надіслати на
електронну

пошту

редакції

intscienceconf@gmail.com наступні

матеріали (у темі листа вказати «Участь у конференції_Прізвище

Послідовність розміщення матеріалів у шапці тез:

та ініціали»):

 Назва тез: шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14,

 заявку про участь у конференції (назва файлу повинна виглядати

напівжирний, великі літери, вирівнювання по центру.

наступним чином: ПІБ_заявка);

 Прізвище та ініціали автора: розміщується через рядок (відступ)

 електронний варіант тез доповіді (назва файлу повинна

після назви тез, шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14,

виглядати наступним чином: ПІБ_тези);

напівжирний, курсив; між ініціалами обов’язково ставиться пробіл, у

 відскановану або сфотографовану копію квитанції про оплату

кінці рядка ставиться кома, вирівнювання по правому краю.

коштів на покриття витрат з публікації тез (назва файлу повинна

 Науковий ступінь, вчене звання, посада: шрифт – Times New

виглядати наступним чином: ПІБ_квитанція).

Roman, розмір кегля – 14, курсив, перше слово рядка починається з

УВАГА! Реквізити для оплати буде надіслано учасникам, тези яких

малої

були прийняті до збірника матеріалів конференції, після перевірки

забороняються.

роботи на дотримання вимог публікації протягом 1-2 робочих днів.

 Місце роботи (навчання): шрифт – Times New Roman, розмір

літери,

вирівнювання

по

правому

краю.

Скорочення

Фінансові умови участі у конференції.

кегля – 14, курсив, вирівнювання по правому краю. Потрібно

Вартість публікації тез доповідей для учасників конференції

вказувати повну назву, а не абревіатуру.

складає 120 грн. При об’ємі більше 5 сторінок, за кожну наступну

 Місто, в якому знаходиться навчальний заклад чи установа,

повну або неповну сторінку формату А4, додатково сплачується – 10

країна: шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, курсив,

грн. Електронний сертифікат про участь надається кожному

вирівнювання по правому краю.

учаснику безкоштовно та надсилається на електронну адресу,

УВАГА! За наявності співавтора (-ів), такі самі відомості по

вказану у заявці.

кожному

співавтору

вказуються

окремим

блоком,

шляхом

Для отримання друкованого збірника додатково сплачується 70 грн.

відокремлення кожного блоку з інформацією про співавтора від

Розсилка матеріалів здійснюється Новою Поштою – коштом

попереднього, за допомогою одного рядка (відступу).

одержувача.

Зразки оформлення тез доповідей українською та англійською

УВАГА! Сплата комісії за банківськими операціями не входить

мовами дивіться у Додатку 1 та Додатку 2 або на нашому сайті

до суми оплати та відбувається за рахунок платника.

https://intscience.wixsite.com/conf

Вимоги до оформлення тез доповіді:

Список

Обсяг тез доповіді: 2-5 сторінок (разом з використаними

використаної літератури є обов’язковим. Список використаної

джерелами).

літератури повинен містити щонайменше 2 джерела. Список

використаної

літератури.

Оформлення

списку

Технічні вимоги оформлення: текстовий редактор MS Word;

використаної літератури рекомендовано оформлювати відповідно до

формат аркуша (паперу) – А4; орієнтація – книжкова; тип

існуючих стандартів бібліографічного опису.

(розширення) файлу – *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman;

УВАГА! Більш детальну інформацію щодо оформлення тез

розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 (робиться

доповідей, Ви можете знайти на нашому сайті у розділі «До уваги

автоматично через меню MS Word); верхнє, нижнє, ліве та праве

авторів».

поля – 2 см; вирівнювання основного тексту та джерел у літературі –
по ширині.
Не

колег та зацікавлених осіб!

дозволяється:

колонтитули;

Будемо щиро вдячні за розповсюдження даної інформації серед

використовувати

перенос

слів

(у

нумерацію

тому

числі

сторінок

та

автоматичний);

підкреслювання в заголовках та в тексті; створення абзацного
відступу за допомогою клавіш Tab і пробілів.
Кількість співавторів: тез доповіді не більше 2-х.

Сподіваємось на Вашу участь у конференції та плідну подальшу
співпрацю! Чекаємо на Вас!

