
ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я та по батькові _________________
___________________________________________

Навчальний заклад (організація) 
___________________________________________

група ______________________________________

Службова адреса:____________________________
___________________________________________

Домашня адреса:______________________________
тел.:________________

Інформаційні канали зв’язку:
Тел.:____________ факс_______________
E-mail__________________________________

Планую (потрібне відзначити):
 виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
 взяти участь як слухач 

Назва доповіді: _____________________________
___________________________________________
___________________________________________

Секція: ____________________________________
___________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

««МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ – 2018МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ – 2018»»

14 грудня 2018 року

м. Сєвєродонецьк



Шановні майбутні науковці!
Запрошуємо Вас

до  участі  у  IХ  Всеукраїнській  науково-
практичній  конференції  „Майбутній
науковець – 2018”, яка відбудеться  14 грудня
2018 року в Східноукраїнському національному
університеті імені Володимира Даля.

Мета  конференції –  надання
представникам  молодої  наукової  еліти
можливості  апробації  своїх  наукових  робіт,
розширення  освітнього  та  наукового  рівня,  а
також розвиток і реалізація творчого потенціалу.

Планується робота за напрямами:

1. Природничі науки
2. Технічні науки
3. Економічні та соціальні науки
4. Гуманітарні та когнітивні науки
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Плата  за  публікацію  тез  доповіді  в
збірнику  не  стягується (в  т.ч.  у  випадку
«заочної»  участі).  Участь  одного  автора  більше
ніж у двох доповідях не допускається. Матеріали
конференції (програма, ел. варіант збірника тез та

ін.) будуть розміщені на сайтах:  
Інституційного репозитарію СНУ ім. В. Даля
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/?locale=uk
кафедри
https://sites.google.com/site/stikafzfx/konferencii
e

Для участі в конференції необхідно направити в
оргкомітет  до  25  листопада  2018  р електронну
версію заявки учасника, тези доповіді (в імені файлу
номер  секції  та  вказати  прізвище  автора,  для
прикладу:  2Тezu_IVANOV)  та  скан-копію  тез  з
підписами  авторів  за  адресою:
kaf.zfx.sti@gmail.com   Тема  повідомлення
«конференція Майбутній науковець – 2018».

Відповідальність  за  висвітлений  матеріал  у
тезах несуть автори доповідей.

Контактні телефони:
Доцент кафедри хімії та охорони праці
Тарасов Вадим Юрійович 
моб. +38 050 904 55 49

Вимоги до оформлення тез доповіді
Тези  доповіді,  підготовлені  однією  з  мов

конференції (українською, англійською), повинні
містити  викладення  мети  дослідження,
основні результати та їх значущість. 

Приймаються  тези  доповідей  обсягом  1-2
повні сторінки формату А4.  Шрифт Тіmes New
Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1. Абзац –
1 см. Поля: верхнє - 1,0 см, нижнє - 1,5 см, ліве
-  2,0  см,  праве  -  1,0  см.  Формули  набрати  у
редакторі  Місrosoft  Equation.  Малюнки  (чорно-
білі у градаціях сірого кольору) додатково подати
окремими файлами у форматах: bmp. aбо jpg.

Порядок розміщення матеріалу:
 НАЗВА  ТЕЗ  ДОПОВІДІ  (великими  буквами,
шрифт жирний, по центру, 13 пунктів);
 наступний рядок – прізвище та ініціали тільки
авторів  із  зазначенням  назви  групи,  у  якій
навчається студент (по центру);
 наступний  рядок  –  прізвище  та  ініціали
наукового  керівника  (посада,  вчений  ступінь,
звання) 
 наступний  рядок  –  повна  назва  навчального
закладу  або організації (по центру);
 наступний  рядок  –  з  абзацу  друкується  текст
тез доповіді;
 після тексту тез доповіді – література (не більш
3 джерел). 
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