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Мета конференції – публікація та апробація результатів наукових досліджень студентів в галузі
інновацій, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
За результатами конференції буде виданий електронний збірник матеріалів конференції (з
присвоєнням кодів УДК і ББК).
Основні напрямки конференції:

СЕКЦІЯ 1. Природничі науки.
СЕКЦІЯ 2. Географічні науки.
СЕКЦІЯ 3. Історичні науки.
СЕКЦІЯ 4. Медичні науки.
СЕКЦІЯ 5. Педагогічні та психологічні науки.
СЕКЦІЯ 6. Комп’ютерні науки.
СЕКЦІЯ 7. Сільськогосподарські науки.
СЕКЦІЯ 8. Соціологічні науки.
СЕКЦІЯ 9. Технічні науки.
СЕКЦІЯ 10. Фізико-математичні науки.
СЕКЦІЯ 11. Філологічні науки.
СЕКЦІЯ 12. Філософські науки.
СЕКЦІЯ 13. Економічні науки.
СЕКЦІЯ 14. Юридичні науки.
СЕКЦІЯ 15. Хімічні науки.
Мова конференції: українська, російська, англійська.
1. ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова: Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та
екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ).
Заступник голови: Воробйова Маргарита Іванівна – к.т.н., асистент кафедри технології
неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м.
Дніпропетровськ).
Секретар: Неткал Наталія Володимирівна – інженер відділу інтелектуальної власності ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ).
Члени оргкомітету:

1. Козлов Ярослав Миколайович – к.т.н., асистент кафедри енергетики ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ).
2. Іванченко Анна Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри хімічної технології неорганічних
речовин Дніпродзержинського державного технічного університету (м. Дніпродзержинськ).
3. Воробйова Вікторія Іванівна – к.т.н., асистент кафедри фізичної хімії НТУУ «Київський
політехнічний університет»
2. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ У ЗБІРНИКУ
Для публікації у збірнику необхідно на електронну пошту Оргкомітету (editorial@globalnauka.com)
надіслати:
– заявку на публікацію тез доповіді (п. 4);
– тези доповіді, оформлені згідно з вимогами п. 5.
3. УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА.
4. ФОРМА ЗАЯВКИ І ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ:
Прізвище, ім'я, по батькові автора (співавторів)
Місце роботи
Посада
Вчений ступінь, вчене звання
Назва тез
Номер та назва секції
Кількість сторінок тез (округлюється до цілого в
більшу сторону)
E-mail для надсилання збірника
Прізвище, ім'я, по батькові одержувача
Контактний телефон
5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1) Обсяг тез від 1 до 3 сторінок.
2) Оформлення тексту:
Важливо, щоб стиль тексту був «Звичайний» (той, який використовується у версіях Word 97-2003
за замовчуванням). 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.
Усі рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані та забезпечені назвами або підрисуночними
підписами. Таблиці набираються в тому ж форматі, що і основний текст.
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ створювати малюнки і схеми засобами Word з окремих елементів.
Всі рисунки повинні бути вставлені в текст у вигляді готової картинки формат: tif, tag, jpg, gif, bmp.
Цифри, символи і текст всередині поля зображення повинні бути чіткими.
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ створювати автоматичні списки і автоматичні нумеровані списки. (через
Формат – Список). Всі перерахування необхідно нумерувати вручну. Всі списки також створюються
вручну, кожне наступне перерахування наводиться у новому абзаці, а на початку вручну вставляється
потрібний символ.
Формули набираються за допомогою редактора формул Microsoft Equation.
3) Оформлення заголовка:
– шифр УДК вирівнювання по лівому краю;
– через 1 рядок НАЗВА ТЕЗ прописними жирними літерами, вирівнювання по центру рядка без
абзацного відступу);
– через 1 рядок – Ф.І.П. автора і співавторів тез повністю (шрифт жирний курсив, вирівнювання по
правому краю), Ф.І.П. керівника підкреслити;
– на наступному рядку (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю) назва навчального закладу
(наукової установи), місто (все без скорочень) автора і співавторів.

4) Через 1 рядок – текст тез.
5) Через 1 рядок – напис «Список літератури» (вирівняти по центру). Далі наводиться список
літератури, який оформлюється відповідно до вимог ВАК України в порядку посилань у тексті тез.
Посилання в тексті на відповідне джерело зі списку літератури оформлюються в квадратних дужках,
наприклад: [2]. Використання автоматичних посторінкових посилань НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. Список
літератури нумерується НЕ автоматично, а вручну.
УДК 51–74

6. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ УТВОРЕННЯ ТВЕРДОЇ ФАЗИ
Петров Іван Іванович, Іванов Петро Петрович,
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», м.
Дніпропетровськ
Текст тез. Посилання [1]. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Посилання [2]. Текст тез. Текст
тез. Текст тез. Текст тез.
Список літератури
1.
2.
7. РОЗГЛЯД І ТЕРМІНИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ
Термін приймання заявок, текстів тез – до 20 травня включно.
Про отриманні тез та виконання вимог щодо її оформлення редакція повідомляє автора (авторів)
протягом 3 робочих днів після отримання заявки і роботи.
Після проведення рецензування матеріалів, узгодження різних питань з автором (при необхідності)
редакція повідомляє автору рішення про можливість опублікування тез. Розсилка електронних збірників
конференції відбудеться через 3 тижні після закінчення конференції.
8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
49000, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 8, кімн. 25.
Тел.: +380667751286.
E-mail: editorial@globalnauka.com
Сайт: www.globalnauka.com

