Матеріали надаються на диску та в
паперовому варіанті
(1 примірник)
на адресу оргкомітету, а також електронною
поштою.
Матеріали, оформлені з відхиленням
від зазначених вимог, оргкомітет не розглядає.
Робочі мови конференції:
українська, російська.
Для участі в конференції необхідно
до 15 лютого надіслати такі матеріали:

заявку про участь;

статтю;

рецензію наукового керівника на
статтю;

резюме;

копію документа про оплату
(для іногородніх учасників)
Матеріали й дискети, надіслані на
конференцію, не повертаються. Скановані тексти
і надруковані з порушенням вимогам, до
розгляду не приймаються і відхиляються!
Статтю та інші документи на участь у
конференції просимо надсилати за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8,
редакція збірника «Науковий вісник».
До початку роботи конференції статті
будуть опубліковані у "Науковому віснику"
ОНЕУ, зареєстрованим ВАК.
На одну статтю - один авторський
екземпляр збірника статей.
Організаційний
внесок
учасника
конференції - 80 грн. (з ПДВ) - для покриття
витрат
пов'язаних
із підготовкою і
проведенням конференції, друкування статей
конференції, виданням програми конференції.
Кошти сплачуються у редакції збірника за
адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8
(кімната № 317).

Іногороднім учасникам конференції кошти
(80 грн.) сплачувати за такими
реквізитами:
Одержувач Філія АТ «Імексбанк»
Код МФО 388584
Код ОКПО 33658252
№ рахунку 26201009316901
Призначення платежу: для зарахування на
вкладний рахунок Чебан Альона Дмитрівна
Карта номер 5900090000036256736
„Організаційний внесок за участь у конференції
(ПІБ учасника)”
Витрати
на
проїзд,
проживання,
бронювання
житла
та
харчування
здійснюються
за
рахунок
учасників
конференції.
ПРИМІТКИ:
• іногороднім учасникам конференції
копію платіжного доручення (документа про
оплату) необхідно вислати разом із заявкою на
участь у конференції та статтею;
•
у випадку відсутності учасника на
конференції з причин, незалежних від
оргкомітету,
перераховані
кошти
не
повертаються; квитками на зворотний проїзд
учасників
конференції
оргкомітет
не
забезпечує.
За додатковою інформацією звертатись за
вказаними телефонами.
тел. (0482) 32-77-95 – Редакція збірника,
(048)723-05-89 – Науково-дослідна частина,
факс (0482)32-04-46.
(097)397-63-06 – Чебан Альона Дмитрівна
E-mail: Asia.88@inbox.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України
Одеський національний економічний
університет
Наукове студентське товариство

Всеукраїнська наукова конференція
студентів та аспірантів

Світові кризи:
причини і
наслідки
28 лютого 2013 року
м. Одеса

Шановні

студенти

та

аспіранти,

запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської
наукової
конференції
студентів та аспірантів, яка відбудеться
28 лютого 2013 року в Одеському
національному економічному університеті за
адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
Робота конференції
здійснюватиметься за
такими напрямами:

1. Сучасні соціально-економічні зміни
у світовому співтоваристві

Заявка на участь в роботі конференції
Прізвище, ім’я, по-батькові_______________
Статус(студент, аспірант, здобувач)________
Факультет, курс, спеціальність____________
Назва виступу (доповіді)_________________
Назва тематичного напряму______________
Планую:
Виступити на пленарному засіданні_______
Виступити на секційному засіданні________
Опублікувати статтю (заочна участь)______
ВНЗ(назва повна та скорочена)____________
Поштова адреса ВНЗ (з індексом)__________
Контактний телефон_____________________
E-mail:_________________________________
Відомості про наукового керівника:
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада

2. Подолання криз розвитку
3. Відносини суспільства і ринку
4. Особливості кризових явищ
Європи
5. Соціально-економічні
трансформації в умовах світових криз
Важливі дати:
20 лютого – останній термін подання
матеріалів на конференцію;
27 лютого – заїзд іногородніх учасників
конференції;
28 лютого – день проведення конференції.

Реєстрація учасників конференції 28
лютого 2013 року з 900 до 1000 за адресою:
м. Одеса, вул. Преображенська, 8.

Необхідно підтвердити участь у конференції
до 23 лютого 2013 року (по телефону або
електронною поштою).
Всім учасникам конференції мати при собі
паспорт і посвідчення про відрядження (для
іногородніх)
Оргкомітет залишає за собою право
відхилити матеріали, які не відповідають
напрямку конференції та вимогам щодо їх
оформлення.

Вимоги до оформлення статті:
Статті подаються в одному примірнику.
Обсяг статті – до 20 тис. знаків (8-9 повних
сторінок через 1,5 інтервали)
Текст рукопису повинен бути
побудований за такою схемою:
• індекс УДК (у верхньому лівому куті
аркуша Times New Roman, 14);
• прізвище, ініціали автора у називному
відмінку (у верхньому правому куті аркуша
Times New Roman, 14, жирним шрифтом);
• назва навчального закладу (повністю);
• назва статті (доповіді) - по центру,
Times New Roman, 14, жирним шрифтом;
• ключові слова (4-5 слів);
• текст рукопису: формат А-4, відстань
між рядками – 1,5 інтервала, Times New
Roman, 14; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2 см,
праворуч-1 см; абзац - п'ять знаків; сторінки
статей мають бути пронумеровані; не
використовувати переносів; дробові числа
подавати через кому (напр. 0,564); формули:
розмір шрифту - 11, великий індекс - 8,
маленький індекс -5, великий символ - 14,
маленький символ - 11 пт; таблиці, рисунки,
повинні
мати
нумерацію
і
назву;
ілюстративний матеріал подавати в тексті,
підписи
набирати
курсивом;
рисунок,
виконаний засобами MS Word, згрупувати як
один об'єкт;
• список використаної літератури
(Times New Roman, 10) розміщується після
тексту
під
заголовком
„Література"
(бібліографічний опис літературних джерел
здійснюється
згідно
зі
встановленими
вимогами). Посилання на літературу слід
давати в квадратних дужках, наприклад [3, с.
68], де перша цифра вказує порядковий номер
джерела у списку літератури, а друга –
відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою)
відокремлюється від іншого джерела крапкою з
комою. Посилаючись на інтернет-видання вказувати джерело та дату використання.
• Резюме українською, російською та
англійською
мовами.

