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Шановні колеги! 

 
Запрошуємо взяти участь у 

ІІ Всеукраїнській науковій конференції  
студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

«Наукова Україна» 
(23–24 травня 2016 р.) 

 
форма участі – заочна 

 
Мета конференції – публікація результатів досліджень, обмін науковими 

результатами і досвідом, а також пошук колег для подальшої співпраці. Отримані 
навички при роботі над статтею допомагають успішно виконувати курсові та 
дипломні роботи. 

Після набору матеріалів буде виданий збірник статей у електронному вигляді 
(сформований спеціальними програмами наданими компанією SeKum Software) та 
друкованому з присвоєнням кодів УДК, ББК і авторського знаку. Кожний автор 
статей отримає сертифікат учасника конференції у електронному і друкованому 
вигляді. 



Також всі матеріали будуть доступні на сайті www.globalnauka.com (з 23 
травня 2016 р.). Також на сайті розміщено матеріали наших проведених заходів 
та оголошення про наступні. 

 
Основні напрями конференції: 

Секція 1. Природничі та географічні науки. 
Секція 2. Сільськогосподарські науки. 
Секція 3. Хімічні науки. 
Секція 4. Історичні науки. 
Секція 5. Соціологічні, філологічні та філософські науки. 
Секція 6. Педагогічні та психологічні науки. 
Секція 7. Комп’ютерні науки. 
Секція 8. Економічні та юридичні науки 
Секція 9. Фізико-математичні науки. 
Секція 10. Технічні науки. 
Секція 11. Медичні науки. 

 
Мова конференції: українська, російська, англійська. 

 
Оргкомітет конференції 

Голова оргкомітету:  
Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних 

речовин та екології, співавтор програмного комплексу для створення електронних 
навчальних матеріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» (м. Дніпропетровськ, Україна). 

Оргкомітет:  
Куманьов Сергій Олександрович – представник компанії SeKum Software, 

розробник програмного комплексу для створення електронних навчальних 
матеріалів (м. Дніпропетровськ, Україна); 

Скиба Маргарита Іванівна – к.т.н., асистент кафедри технології неорганічних 
речовин та екології, голова Ради Молодих Вчених ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ, Україна); 

Іванченко Анна Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри хімічної технології 
неорганічних речовин, голова Ради Молодих Вчених Дніпродзержинського 
державного технічного університету (м. Дніпродзержинськ, Україна); 

Белянська Олександра Ростиславівна – к.т.н, асистент кафедри хімічної 
технології неорганічних речовин Дніпродзержинського державного технічного 
університету (м. Дніпродзержинськ, Україна); 

Галкова Ніна В’ячеславівна – викладач спеціальних дисциплін 
Дніпродзержинського металургійного коледжу (м. Дніпродзержинськ, Україна); 

Косцова Ірина Германівна – к.п.н., асистент кафедри хімічних технологій 
палива і вуглецевих матеріалів Криворізького Металургійного Інституту КНУ (м. 
Кривий Ріг); 

Чупринов Євгеній Валерійович – асистент кафедри металургійних технологій 
Криворізького Металургійного Інституту КНУ (м. Кривий Ріг); 

http://www.globalnauka.com/


Лялюк Віталій Павлович – д.т.н., професор, завідуючий кафедрою 
металургійних технологій Криворізького металургійного інституту КНУ (м. 
Кривий Ріг, Україна); 

Ляхова Ірина Анатоліївна – к.т.н., в.о. завідуючої кафедрою хімічних 
технологій палива та вуглецевих матеріалів Криворізького металургійного 
інституту КНУ (м. Кривий Ріг, Україна); 

Ломейко Олександр Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи, 
к.т.н., доцент Таврійського державного агротехнологічного університету (м. 
Мелітополь); 

Величко Ігор Георгійович – завідувач кафедри вищої математики та фізики, 
к.ф.-м.н., доцент Таврійського державного агротехнологічного університету (м. 
Мелітополь); 

Величко Олена Вадимівна – к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої математики та 
фізики Таврійського державного агротехнологічного університету (м. 
Мелітополь). 
 

Необхідні документи для публікації: 
Для публікації у збірнику необхідно на електронну пошту Оргкомітету 

(editorial@globalnauka.com) до 10 травня 2016 року надіслати: 
– заявку на публікацію статті (форма додається); 
– статтю, оформлену згідно з вимогами (зразок додається); 
– квитанцію про оплату (реквізити додаються).  
Електронні матеріали будуть розіслані до 24 травня 2016 року. Друковані 

матеріали будуть розіслані до 10 червня 2016 року. 
 

Форма заявки 
Прізвище, ім’я, по батькові автора   
Місце роботи  
Посада  
Вчена ступінь, вчене звання  
Назва статті  
Номер секції  
E-mail для надсилання електронного 
збірника статей та сертифікату 

 

Контактний телефон (бажано мобільний)  
Чи потрібні Вам друковані збірники ТАК (вказати кількість)/НІ 
Чи потрібні Вам друковані сертифікати ТАК (вказати прізвище)/НІ 
Реквізити для надсилання друкованих 
матеріалів конференції (збірника та 
сертифікатів): 
– Прізвище, ім'я, по батькові одержувача 
– Мобільний телефон 
– адреса та номер відділення Нової Пошти 

 

 



Заявка подається у окремому файлі, якщо авторів декілька, то заявку слід 
оформити на кожного автора окремо (усі таблички-заявки подаються  у одному 
файлі з назвою «Заявка–Прізвище першого автора»). Заповнюйте заявку уважно, 
бо на основі поданих вами відомостей буде сформовано сертифікат учасника.   
 

Вимоги до оформлення статей: 
1. Обсяг статті 2–5 сторінок. 
2. Оформлення тексту: 
Поля: верхнє і нижнє по 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Шрифт – Times New 

Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання по ширині; абзацний 
відступ –1 см; орієнтація аркуша – книжкова.  

3. Зразок оформлення надано нижче. 
4. Файлу зі статтею необхідно присвоїти назву – «Стаття–Прізвище першого 

автора». 
Статті, що оформлені з порушенням правил, будуть відправлені на 

доопрацювання.  
 

Оплата 
Для компенсації витрат на проведення конференції, необхідно сплатити 

організаційний внесок: 
Електронні збірники і сертифікати 
конференції для кожного співавтора 
(отримують всі учасники конференції) 

50 грн / за 1 статтю (кількість поданих 
робіт необмежена) 

Додатково за бажанням: 
Друкований збірник конференції (за 
бажанням) 

100 грн/ за 1 збірник (кількість 
збірників не обмежена) 

Друкований сертифікат учасника 
конференції (за бажанням) 

25 грн/ за 1 сертифікат (видаються 
окремо для кожного автора статті) 

 
Разом з матеріалами для публікації надішліть скановану (зфотографовану) 

копію квитанції з назвою – «Квитанція–Прізвище першого автора». 
Для учасників з України оплата здійснюється на картковий рахунок 

ПриватБанку у касі, терміналі або через систему Приват24: 
5168 7572 8036 1215 Василенко Інна Анатоліївна (з вказівкою: «Оргвнесок 

конференція 2016»). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Зразок оформлення статті 
УДК 378 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Петров І.І., 
к.т.н., асистент кафедри… 

Іванов П.П., 
к.т.н., доцент кафедри … 

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-
технологічний університет», м. Дніпропетровськ, Україна 

Petrov@yandex.ua 
 

Текст. Посилання [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Посилання [2]. Текст. Текст. 
Текст. Текст.  

Таблиця 1 – Назва 
      
      
      

 

 
Рисунок 1 – Назва 

 
Список літератури: 

1. 
2. 
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Розгляд і терміни публікації матеріалів 
Термін приймання заявок, текстів статей і квитанцій – до 10 травня 2016 

року включно. 
Про отримання матеріалів і виконання вимог щодо їх оформлення редакція 

повідомляє автора (авторів) протягом 3 робочих днів після отримання заявки і 
роботи. 

Не відправляйте роботу декілька разів, продублюйте лише в разі не 
отримання відповіді протягом 3 днів. 

Викладення одержаних матеріалів на сайті конференції відбудеться 23 
травня 2016 року. 

Розсилка електронних збірників конференції та сертифікатів відбудеться до 
24 травня 2016 року. 

Відправлення друкованих збірників та сертифікатів – до 10 червня 2016 р. 
 

Контактна інформація 
Тел.: +380667751286 – голова оргкомітету Василенко Інна Анатоліївна 
E-mail: editorial@globalnauka.com  
Сайт: www.globalnauka.com 
Запрошуємо до співпраці університети, інститути, наукові установи, 

технікуми, коледжі, ліцеї та школи для спільного проведення конференцій за 
будь-якою тематикою.  
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