
Умови участі у конференції: 
Для участі у конференції необхідно до 17 квітня 2018 року надіслати одним листом окремими 

(вкладеними) файлами  на адресу оргкомітету (nmv.hna@gmail.com з поміткою «Конференція»): 

 анкету-заявку (форма додається); 

 тези доповідей (3-5 повних сторінок), оформлені відповідно до зазначених вимог; 

 відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (для тих учасників, які 

бажають отримати друкований варіант збірника за результатами конференції). 

Назва файлу: прізвище першого автора українськими літерами. Тези, заявка, квитанція 

подаються окремими файлами. Наприклад: Хоменко_заявка, Хоменко_тези. 

 

Фінансові умови участі в конференції: 

Оргвнесок – 200 грн. (передбачає друк збірника тез за результатами конференції). Пересилка 

друкованого збірника здійснюється за рахунок отримувача. Отримання додаткових збірників 

співавторами відбувається при додатковій сплаті 150 грн. 

Безкоштовна участь у конференції передбачена для тих учасників, які за результатами роботи 

бажають отримати електронний варіант збірника тез конференції, програми конференції та 

сертифіката учасника. 

Безкоштовна участь у конференції передбачена також для учасників зі науковим степенем 

доктора наук. 

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), 

сплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. 
 

Реквізити для оплати: 

Р/р 31555295242167 

ГУДКСУ у Запорізькій області  

МФО 813015 

ОКПО 22133718 

 

Вимоги до усної доповіді: 

Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 5 хвилин. За потреби буде 

забезпечено мультимедійний супровід доповіді. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
Електронний варіант тексту тез обсягом 3-5 повних сторінок формату А4, набраних у редакторі 

Microsoft Word з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – 

Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання – по 

ширині.  

У верхньому правому куті слід зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий 

ступінь, вчене звання (якщо є), посаду, нижче – організацію.  

У випадку публікації тез студентами – через 1 інтервал (шрифт курсив) – посада і ПІБ 

наукового керівника.  

Через 1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру – назва статті. Через 1 

інтервал – текст тез.  

Список літератури подається після тез за абеткою та оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1 : 

2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила користування. 

 

Увага! Не варто: допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту, виставляти 

примусові переноси, автоматично нумерувати списки, накладати заборону на редагування. 

 

Редакційна рада зберігає за собою право на редагування, скорочення та відхилення 

матеріалів, поданих на конференцію. 
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