І Всеукраїнська науково-методична конференція
«ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

запрошує Вас узяти участь
у ІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції
«ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
20 квітня 2017 р., м. Шостка.
Організатори конференції:
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
Управління освіти Шосткинської міської ради
Мета конференції: розвиток наукової творчості молодих учених та аспірантів,
студентів, учителів та школярів, залучення їх до вирішення актуальних завдань
сучасної науки, розвиток зв’язків між навчальними закладами у сфері науководослідної роботи і популяризація наукової діяльності серед талановитої молоді;
консолідація зусиль та обмін досвідом інноваційних технологій викладання в
навчальних закладах у сучасному освітньому, психологічному та культурному
просторі.
Шановні учасники конференції!
До публікації приймаються тези доповідей за тематикою конференції, написані за
результатами робіт магістрантами і студентами, аспірантами і докторантами,
школярами та викладачами, іншими науковими та педагогічними співробітниками.
До участі в конференції приймаються матеріали, що раніше не публікувалися.
Відправивши текст публікації конференції, автор бере на себе відповідальність за те,
що текст публікації є остаточним варіантом, містить достовірні відомості, які
стосуються результатів дослідження, і не вимагає доопрацювань. Оргкомітет
залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який
виконаний або оформлений із порушенням вимог.
Наукові матеріали публікуються українською, російською та англійською
мовами.
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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Сучасні проблеми хімічної технології.
2. Актуальні проблеми філософії та філології: наука і практика.
3. Прикладні та фундаментальні питання природничих дисциплін.
4. Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку соціальноекономічних систем.
5. Системи управління та математичне моделювання.
6. Перспективні методики викладання в навчальних закладах.
Для участі в конференції надішліть до 24 березня 2017 р. на електронну
адресу nis@ishostka.sumdu.edu.ua такі документи:
- реєстраційна картка для участі в конференції (назва «prizvishe_ zayavka. xlsx»);
- текст тез доповіді, оформлений згідно з вимогами (назва «prizvishe _tezy.doc»);
- графічну частину тез окремим файлом (додатково).
Тема листа повинна містити текст «(вказати П.І.Б.)_NMK-2017».
Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від
оргкомітету листа-підтвердження. Якщо цього не відбулося протягом 3 діб,
необхідно надіслати матеріали повторно.
Оплата здійснюється після отримання підтвердження. Після оплати
необхідно надіслати на вказану адресу скановану квитанцію про оплату у
форматі .jpg.
Організаційні внески
За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції.
Друк тез доповідей у збірнику конференції є платним, з розрахунку 20 грн. за
одну сторінку. Публікація для учнів загальноосвітніх шкіл безкоштовна.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті csp.sumdu.edu.ua у форматі
PDF. Якщо Ви потребуєте друкованого примірника, додаткова оплата складе 110
грн.
Банківські реквізити:
Одержувач:
Код отримувача: (ЄДРПОУ)
Банк отримувача:
Код банку отримувача (МФО):
№ рахунку:
Призначення
(20 грн./стор.)
платежу*
(110 грн.)
* Обрати потрібне

ШІСумДУ
02070921
ШУДКСУ Сумської обл.
820172
31258230117090
За друк тез (вказати П.І.Б.)
За збірку матеріалів конф. (вказати П.І.Б.)

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг – 1-4 повні сторінки формату А4, підготовлені на одній з мов конференції
(українська, російська, англійська).
Розміри полів: 2,6 см з усіх сторін. Шрифт - Times New Roman, 12 pt,
міжрядковий інтервал - одинарний. Вирівнювання за шириною, абзац 0,75 см.
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Порядок розміщення матеріалу:
- зліва у верхньому рядку ставиться УДК (11pt), який визначається самостійно за
посиланням http://library.nuft.edu.ua/inform/Tabl.pdf ;
- посередині прописними літерами назва доповіді (напівжирний 12pt);
- у наступному рядку рядковими літерами ініціали та прізвища співавторів
(напівжирний 12pt);
- у наступному рядку повна назва установи чи підприємства (12pt);
- у наступному рядку повна поштова адреса установи чи підприємства, індекс (12pt);
- у наступному рядку електронна адреса установи;
- з наступного рядка з абзацу – основний текст (12pt);
- формули й рисунки вставляються в текст по центру.
Структура тез:
УДК 543.544;662.6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛАХ
О.С. Киселева, М.Ф. Буллер, С.П. Ярманова
Шосткинский институт Сумского государственного университета
ул. Институтская, 1, г. Шостка, 41100
shi_nir@sm.ukrtel.net
- (текст ) –
- (список літературних джерел) –

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ:
ШІСумДУ, ЄДРПОУ 24020192,
Україна, м. Шостка Сумської обл., вул. Гагаріна, 1, каб. 308
Web-сайт конференції: csp.sumdu.edu.ua
e-mail: nis@ishostka.sumdu.edu.ua
Оргкомітет:
Голова – Павленко Оксана В’ячеславівна, к.т.н., ст. викладач каф. ФЗНД ШІСумДУ
моб. тел.: +38-095-421-40-00; р.тел.: (05449) 4-28-18
Технічний секретар – Вазієв Ярослав Георгійович, фахівець каф. ФЗНД ШІСумДУ
моб. тел.: +38-067-752-19-53
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