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Запрошуємо вас взяти участь у I Всеукраїнській заочній науковопрактичній
конференції «Національні
наукові
обрії:
проблеми,
перспективи, новації»

Місце та час проведення конференції: м. Харків, 26-27 грудня 2016 р.

прийом матеріалів—до 26 грудня 2016 р.

прийом оплат—до27 грудня 2016 р.

публікація та розсилка збірників авторам— до 26 січня 2017 р.

Шановні колеги, якщо Ви не можете подати заявку згідно форми подачі,
будь ласка, надсилайте заявку та публікацію на електронну адресу:
mail.sciencestudio@gmail.com. Дякуємо.
Секції конференції

• Освіта
• Культура і мистецтво
• Гуманітарні науки (Релігієзнавство; Історія та археологія; Філософія;
Культурол.; Філологія)
• Богослов’я
• Соціальні та поведінкові науки (Економіка; Політологія; Психологія;
Соціологія)
• Журналістика
• Управління та адміністрування
• Право
• Біологія
• Природничі науки
• Математика та статистика
• Інформаційні технології
• Механічна інженерія
• Електрична інженерія
• Автоматизація та приладобудування
• Хімічна та біоінженерія
• Електроніка та телекомунікації
• Виробництво та технології

• Архітектура та будівництво
• Аграрні науки та продовольство
• Ветеринарна медицина
• Охорона здоров’я
• Соціальна робота
• Сфера обслуговування
• Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
• Цивільна безпека
• Транспорт

Робочі мови конференції:українська,російська,англійська, французька.

Умови участі:
1. Заповнити на сайті заявку на участь у конференції заформою та
прикріпити доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.
2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації, ми
відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в
конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і
поштових витратавторам необхідно сплатити організаційний внесок у
розмірі:
Оргвнесок за участь в конференції та публікацію до 5 стор.
включно

150.00
грн

Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної
сторінки (за сторінку)

25.00 грн

Отримання додаткових примірників збірників (за примірник)

50.00 грн

Отримання сертифікату учасника конференції

25.00 грн

Постійна знижка на суму оргвнеску студентам та молодим
вченим

10%

Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок –
текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література.Кількість публікацій від одного
автора не обмежується.Збірники матеріалів розсилаються авторам
рекомендованими листами («Укрпошта») на поштову адресу, вказану у
заявці, протягом одного місяцяпісля проведення конференції. Вразі обрання
експрес-доставки «Нова Пошта» (платником послуг перевезення є отримувач

доставки) збірник будедоставлено службою експрес-доставки на обране
отримувачем відділення.На одного автора надсилається один авторський
примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у
відомостях про авторів (заявці).
3. Відправити скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про
сплату організаційного внеску за адресою: mail.sciencestudio@gmail.com.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора
публікації, наприклад, «Марков_Заявка»тощо.

Примітка:
• якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли
протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція
електронною поштою повідомить вас про отримання та прийняття
матеріалів;
• відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез
доповідей) несуть автори;
• редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та
неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником
неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що
трапилось з вини УДППЗ «Укрпошта»;
• якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення
наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого
відділення «Укрпошта»;
• задодатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в
контактах або на e-mail редакції.

