ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує взяти участь
у ІІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції
«ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
19 квітня 2018 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
До публікації приймаються тези доповідей за тематикою конференції, написані за
результатами робіт науковими та педагогічними співробітниками, методистами, докторантами
та аспірантами, магістрантами та студентами, викладачами та школярами.
Наукові матеріали публікуються українською та англійською мовами.
За результатами роботи конференції буде видано друкований збірник матеріалів.
Електронна версія буде розмішена на сайті конференції.
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Напрямки роботи конференції:
Сучасні проблеми хімічної технології та інженерії.
Актуальні проблеми філології та соціально-гуманітарних наук.
Прикладні та фундаментальні питання природничих наук.
Сучасні питання економіки фінансів та управління.
Системи управління та математичне моделювання.
Перспективні методики викладання в навчальних закладах.

Для участі в конференції
надішліть ДО 23 БЕРЕЗНЯ на електронну адресу csp@ishostka.sumdu.edu.ua реєстраційну
картку (див. додаток) та текст тез доповіді. У графі «тема листа» вказати Прізвища усіх
авторів.
Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету
ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ. Якщо цього не відбулося протягом доби, необхідно надіслати
матеріали повторно.

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

Організаційні внески
Друк тез доповідей у збірнику конференції є платним, з розрахунку 20 грн. за одну
сторінку. Оплата здійснюється після отримання ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ (після надішліть
скановану квитанцію).
Оплата за друкований примірник складає 100 грн. (у разі потреби).
Банківські реквізити:
Одержувач:
ШІ СумДУ
Код отримувача: (ЄДРПОУ)
24020192
Банк отримувача:
ДКСУ м. Київ
Код банку отримувача (МФО):
820172
№ рахунку:
31258230117090
Призначення
20 грн./стор.
Організаційний внесок (вказати П.І.Б.)
платежу*
100 грн.
За збірку матеріалів конф. (вказати П.І.Б.)
* Обрати потрібне
Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг – 1-2 ПОВНІ сторінки формату А4, розміри полів: 2,5 см з усіх сторін. Сторінки не
нумеруються. Шрифт - Times New Roman, 12 pt, одинарний інтервал. Вирівнювання за
шириною, абзац 0,75 см. Формули вставляються в текст за допомогою редактора формул.
Рисунки мають бути згруповані.
Текст має бути побудований за схемою:
СЛОВОЖИВОПИС НОВЕЛІСТИКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
О.С. Шевченко, М.Ф. Кущ
Сумський державний університет
shevtschencko@e.ua

назва доповіді
П. І. П. авторів
назва організації
Е-mail
текст
список літературних джерел
Повний приклад тексту тез розмішений на сайті конференції.

Голова –

Контактна інформація оргкомітету:
Україна, м. Шостка Сумської обл., вул. Гагаріна, 1, каб. 308
Web-сайт конференції: csp.sumdu.edu.ua
Електронна скринька: csp@ishostka.sumdu.edu.ua
Оргкомітет:
Павленко Оксана В’ячеславівна
к.т.н., ст. викладач кафедри ФЗНД ШІ СумДУ
моб. тел.: 095-421-40-00

Заступник –

Базиль Світлана Михайлівна
провідний фахівець відділу довузівської підготовки ШІ СумДУ
моб. тел.: 095-223-0426

Секретар –

Вазієв Ярослав Георгійович
фахівець кафедри ФЗНД ШІ СумДУ
моб. тел.: 067-752-19-53
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