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Міжнародна науково-практична конференція
«Університетська наука. Проблеми міжнародної
інтеграції»
3 -5 травня 2017 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції», яка відбудеться
3-5 травня 2017 року у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля,
м. Сєвєродонецьк (Україна) та RCKU Pulawy (Poland)
Планується робота за напрямами:
1. Природничі науки
2. Технічні науки
3. Економічні та соціальні науки
4. Гуманітарні та когнітивні науки
Участь в конференції
Організаційний внесок для учасників з України– 50 грн., для учасників з Польщі
- 10 PLN, для учасників з інших країн – € 10. (лише публікація тез в електронному
збірнику).
За результатами конференції буде видано електронний збірник тез, що
буде надіслано учасникам, на вказані при реєстрації електронні адреси.
За надання збірника тез доповідей в паперовому виді – 100 грн./15 PLN /€ 15 за 1
примірник, поштові витрати сплачуються автором окремо.
Організаційний внесок та плату за друк збірника тез у паперовому варіанті (за
бажанням), прохання перерахувати на картку ПриватБанку 4149 6258 0924 1407 (Жидков
Андрій Борисович) у полі «призначення платежу» вказати прізвище першого автору, або
прізвище першого автору та кількість примірників.
Кошторис витрат, які пов’язані з очною участю в конференції в м.Пулави, буде
надіслано кожному учаснику окрема. Орієнтовна сума – 250 Евро.
Студенти та аспіранти звільняються від сплати організаційного внеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для участі в конференції необхідно направити до оргкомітету:
 заявку учасника;
 тези доповіді;
Електронна адреса оргкомітету ua_pl_snu@ukr.net. Тема повідомлення
«конференція Університетська наука - 2017».
Звертаємо увагу на те, що тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони
мають бути ретельно перевірені. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть
автори доповідей.
Оргкомітет залишає за собою право відмови у прийомі тез до розгляду та публікації
у випадку їх подання після 3 квітня 2017 р.
Вимоги до оформлення тез доповіді
Робочі мови: українська, польська, англійська
Тези доповідей, підготовлені однією з мов конференції, повинні містити викладення
мети дослідження, методики їх проведення, основні отримані результати та висновки.
До друку приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки формату А4,
набрані в редакторі Ms Word версії не нижче 97. Шрифт Georgia 12 пт. Міжрядковий інтервал
1,0. Абзац – 1,25. Поля дзеркальні: верхнє – 2,0 см, нижнє – 1,5 см, внутрішнє – 2,0 см,
зовнішнє – 1 см. Формули у редакторі Microsoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях
сірого кольору, книжкова орієнтація) додатково подати окремими файлами у графічних
форматах: cdr, bmp або jpg.
Текст анотації друкується шрифтом Шрифт Georgia 11 пт, курсив.
Наполегливо рекомендуємо уникати рисунків, таблиць та формул, які не містять
елементів наукового результату.
Цитування, у зв’язку з невеликими обсягами тез, недоречно.
Якщо тези доповідей викладено українською, або польською мовою, обов’язкова
анотація англійською мовою 40-50 слів. Шрифт Georgia 11 пт, курсив.
Порядок розміщення матеріалу:
 НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру, інтервал перед
та після абзацу - 6);
 наступний рядок – прізвище та ініціали авторів, вчений ступінь, звання;
 наступний рядок – скорочена назва навчального закладу або організації, місто, де вона
знаходиться, країна (по центру, інтервал після абзацу - 6);
 наступний рядок – з абзацу анотація англійською (курсив, вирівнювання зліва, інтервал
після абзацу - 6)
 наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді (вирівнювання по ширині).
Рекомендується використовувати шаблони тез, які надсилаються разом із
запрошенням. Шаблони вже отформатовані під вимоги і достатньо просто замінити
текст на свій, або просто набираючи його у відповідному файлі, або вставляючи його з
використанням параметру вставки «Зберегти тільки текст».
Зразок:
НАНОТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ. НАНОЕЛЕКТРОНІКА
Кушніренко О.В. д.т.н., проф., Іванов М.Г. к.т.н, доц.
СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Abstract (40-50 words)

Метою роботи є розробка наночипів на базі технології «спинтроніка».
Сучасні пристрої для збереження інформації побудовано на різних технологіях, які мають
свою переваги та недоліки. Магніто-мехнічні накопичувачі на жорстких дисках, які зазвичай
застосовуються в сучасних настільних ПК…
Висновки…

Адреса оргкомітету:
93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а, ВП «НДІ «Іскра» СНУ
ім. В. Даля.
Контактні телефони:
095-521-67-76 Жидков Андрій Борисович
050-766-14-36 (097-570-34-18) Захарова Ольга Іванівна
E-mail:
ua_pl_snu@ukr.net
Матеріали конференції розміщуються на сайті http://snu.edu.ua/
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International scientific and practical conference
«University science. Problems of international integration»
3 -5 May 2017
Dear colleagues!
We invite you to take part in International scientific and practical conference
«University science. Problems of international integration», which is held
on 3-5 May 2017 at Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk
(Ukraine) and RCKU Pulawy (Poland)
Directions of work:
1. Natural Sciences
2. Technical Sciences
3. Economic and social sciences
4. Humanities and cognitive sciences
Participation in conference
Registration fee for participants from Ukraine – 50 hrv., for participants from Poland 10 PLN, for participants from other countries – € 10 (only publication of abstracts in electronic
digest).
On the results of the conference, there will be published electronic digest of
abstracts, which will be sent to participants to registering e-mail addresses.
Providing of digest of abstracts in printed form – 100 hrv./15 PLN /€ 15 for 1 copy,
postage fees are paid separately by the author.
The registration fee and fee for printing of conference materials in paper form (optional),
please transfer to the PrivatBank card 4149 6258 0924 1407 (Zhydkov Andrii Borysovych) in the
"purpose of payment" indicate the name of the first author or first author and the number of
copies.
Estimated costs associated with full-time participation in the conference in Pulavy will be
sent to each participant individually. Approximately - 250 Euro.
Students and postgraduate students are exempt from paying the registration
fee.

REQUIREMENTS FOR MATERIALS
To participate in the conference should be sent the following documents to the committee:
 application form;
 abstract;
Email of organizing committee ua_pl_snu@ukr.net. Topic of letter «Conference
University science - 2017».
Please note that the abstract is not subjected to supplementary editing, so they should be
carefully checked. Material highlighted in the abstract is the responsibility for the report’s
authors.
The Committee reserves the right to refuse admission of abstracts for review and
publication in case of filing after April 3, 2017.
Requirements for abstracts
Work languages: Ukrainian, Polish, English
Abstracts prepared in one of the languages of the conference shall include presentation of
research objectives, methods of implementation, main findings and conclusions.
For printing, there shall be accepted abstracts of volume 1-2 full pages A4, typed in MS
Word version not below 97. Font 12 pt Georgia. Line spacing 1.0. Paragraph - 1.25. Fields
mirrored: top - 2,0 cm, bottom - 1.5 cm, internal - 2.0 cm, external - 1 cm. Formula in editor
Microsoft Equation. The figures (black and white grayscale color, portrait) shall be additionally
submitted in separate files in graphic formats: cdr, bmp or jpg.
Text of summaries is printed in font Georgia 11 pt, italic.
We strongly recommend avoiding figures, tables and formulas that do not contain elements
of scientific results.
Citation, due to the small volume of abstracts, is inappropriate.
If abstracts are in Ukrainian or Polish, English summary of 40-50 words is required. Font
Georgia 11 pt, italic.
Order of the material:
 ABSTRACT TITLE (in capital letters, bold, centered, spacing before and after the paragraph 6);
 next line - name and initials, academic degree, title;
 next line - the abbreviated name of the institution or organization, a city where it is located,
the country (centered, spacing after the paragraph - 6);
 next line - with a paragraph summary in English (italic, left centered, after paragraph spacing 6);
 next line - with a paragraph, text of the abstract (justified).
It is recommended to use abstract templates sent along with the invitation. Templates are
formatted according to the requirements and simply replace text to yours by typing it into the
file or pasting it using the embed "Save only the text."
Template:
NANOTECHNOLOGY IN SOCIETY. NANOELECTRONICS
Kushnirenko O.V. d.t.s., prof., Ivanov M.G. c.t.s., docent.
V.Dahl EUNU, Severodonetsk, Ukraine

Abstract (40-50 words)

The aim of the article is to develop technology-based nanochip "spyntronika."
Modern devices for storage of information are based on various technologies that have
their advantages and disadvantages. Magnetic mechanical hard drives that are commonly used
on current desktops...
Conclusions ...
Address of organizing committee:
93400, Luhansk region, Severodonetsk, pr. Tsentralnyi, 59a, VP «NDI «Iskra» V.Dahl EUNU.
Contact phone:

095-521-67-76 Zhidkov Andrii Borysovych
050-766-14-36 (097-570-34-18) Zaharova Olha Ivanivna
E-mail:
ua_pl_snu@ukr.net
Conference materials are posted on the site http://snu.edu.ua/
APPLICATION FORM
First name
(Middle name)
Last name
Mark your status: (with sign «+» in appropriate
line)
student
graduate student
postgraduate student
scientist
teacher/lecturer
other (name)
Educational institution (organization)
Chair, faculty (department)
Contact information
Phone
E-mail
I plan (mark intended with «+»):
make a report (up to 10 min.)
participate as a listener
Title of report
Direction
Full-time participation (mark appropriate with
«+»):
Severodonetsk
Pulavy
Need housing (for Severodonetsk)

