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науково-практична конференція
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

СЄВЄРОДОНЕЦЬК - КАІР
19-22 лютого 2018

http://atre.turion.info

Шановні колеги запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні технології в освіті та науці», яка відбудеться 19-22 лютого 2018 року.
Мета конференції – формування перспективних науково-технічних і технологічних розробок і
інноваційних проектів у сфері освіти та науки в галузях містобудування, матеріалознавства, прикладної
фізики, інформаційних технологій та міжнародному співробітництві.
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА НАПРЯМАМИ:

1. Інновації у містобудуванні
2. Інформаційні технології: наука, освіта, екологія, здоров’я, безпека
3. Міжнародна економіка та туризм: глобалізація, регіональний
розвиток, управління підприємством, інтелектуальні і когнітивні
технології
4. Проблеми матеріалознавства та прикладної фізики
5. Шляхи інтеграції в міжнародних наукових товариствах
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище Ім'я По батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Назва та адреса організації / установи (повна),
секція, телефон, е-mail

Організаційний внесок
Плата за публікацію тез доповіді в збірнику та оформлення сертифікату учасника 200 грн.

Програмний комітет
Голова - Дьомін М. – д. арх., проф., народний архітектор України, зав. кафедри міського будівництва КНУБА, Україна
А-Ліан-Кор – доктор, проф. Бекетський університет, Лідс, Великобританія
Вайзе Т. – віце-президент фонду підтримки будівельної галузі, Німеччина
Вельченко Г. – к.т.н., доц Державний аграрний технічний університет, Білорусь
Д’яченко Ю. – д.е.н., доц., зав. кафедри міжнародної економіки і туризму СНУ ім. В. Даля, Україна
Мамедов А. – к.т.н., доц., зав. кафедри міського господарства КНУБА, Україна
Ненков Н. – доктор, проф., Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Шумен, Болгарія
Панаіт Б. – заслужений будівельник України, директор ТОВ «Промхіммонтаж», Україна
Петрова М. – доктор, проф., Великотирновський університет імені Св. Кирила та Св. Мефодія, Велико Тирново,
Болгарія
Рязанцев О. – д.т.н., проф., проректор з науково–педагогічної роботи та міжнародної діяльності СНУ ім. В. Даля,
Україна
Сато Ш. – д.ф.-м.н., проф. Інститут міждисциплінарних досліджень з матеріалознавства, Університет Тохоку, Японія
Скарга-Бандурова І. – д.т.н., зав. каф. комп’ютерної інженерії СНУ ім. В. Даля, Україна
Татарченко Г. – д.т.н., проф., зав. кафедри міського будівництва та господарства СНУ ім. В. Даля, Україна
Шеріф Махді Абду – доктор, зав. кафедри інформаційних технологій, університет Каіру, Єгипет
Яр-Мухамедова Г. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри фізики твердого тіла КазНУ ім. аль-Фарабі, Казахстан
Попіолек-Масаяда А. – к.ф.-м.н., інститут фізики,
Вроцлавський університет науки та технологій, Польща

Вимоги до оформлення тез доповіді

Приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки формату А4. Шрифт Тіmes New
Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1. Абзац – 1 см. Поля: верхнє - 1,0 см, нижнє - 1,5 см,
ліве - 2,0 см, праве - 1,0 см. Формули набрати у редакторі Місrosoft Equation. Рисунки (чорнобілі у градаціях сірого кольору) додатково подати окремими файлами у форматах: bmp. aбо jpg.
Тези доповіді повинні містити викладення мети дослідження, основні результати та їх
значущість.







Структура викладення матеріалу:
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру, 13 пунктів);
наступний рядок – прізвище та ініціали авторів;
наступний рядок – повна назва навчального закладу або організації (по центру);
наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;
після тексту тез доповіді – література.

Електронний варіант збірника тез конференції будуть розміщені на сайтах:
університетського репозитарію СНУ ім. В. Даля
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/?locale=uk
За підсумками конференції роботи будуть рекомендовані для публікації в журналі
«Наукові вісті Далівського університету» у форматі електронного фахового видання (за
напрямками: техніка, економіка). Видання розміщується на сайті Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського.

Вимоги до оформлення статті
Стаття має бути набрана у текстовому редакторі Mіcrosoft Word (файл з розширенням *.doc або
*.rtf) в такому вигляді:
УДК
Автор (прізвище, ініціали)
Назва статті
Анотація на мові статті (не менш 500 знаків з пробілами)
Ключові слова на мові статті (5 – 7 слів)
Текст статті з розділами згідно ДАКУ
Текст статті 10 кгл через 1 інт., шрифт Times New Roman.
Об'єм основного тексту (без анотації та списку літератури) статті повинен бути не менше 8 000 і не
більше 25 000 знаків з пробілами.
Поля: праве, ліве, верхнє, нижнє - 20 мм. Формули повинні бути набрані в редакторі формул
Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb
Література (відповідно до ДСТУ 7.1:2006) Пристатейний список літератури повинен мати
транслітерацію латиницею.
Анотації на 2-х мовах в кінці статті (крім мови статті).
Ключові слова на 2-х мовах в кінці статті
Відомості про авторів

