Додаток 1
ВИМОГИ
до оформлення наукових доповідей, що подаються
для участі в V заочній науковій конференції
«НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2016 р.»
Подання наукової доповіді
Наукова доповідь – це стаття, що має обсяг – 6 повних сторінок (з яких пристатейна
бібліографія має містити 10 використаних джерел).
1. Структура статей:
1. УДК;
2. Назва (має бути до 10 слів) 2 мовами (мовою доповіді та англійською);
3. Автор (прізвище, ім'я, по батькові) 2 мовами (мовою доповіді та англійською);
4. Анотація 2 мовами (мовою доповіді та англійською), 45-50 слів;
5. Ключові слова 2 мовами (мовою доповіді та англійською), 8–10 слів.
6. Вступ.
У вступі можна вказати:
- до якої галузі науки (виробництва) належать дослідження, про які йде мова в статті;
- обґрунтування актуальності проблеми, що вирішується автором.
7. Розділи статті:
 Аналіз досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.
 Формулювання цілей та задач дослідження.
 Виклад основного матеріалу дослідження (матеріали і методи, опис експерименту або
суть дослідження).
 Результати дослідження: з повним обґрунтуванням наукових результатів, що отримані;
перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
8. Висновки.
9. Перелік використаних джерел мовою статті (10 джерел), оформлений за ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 та за стандартом АРА
10. Відомості про автора 3 мовами (українською, англійською, російською).
2. Вимоги до тексту
Текст статті повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14 через 1 інтервал та
містити наступні елементи - абзаци: УДК; заголовок статті, ім'я, по батькові, прізвище автора
(авторів); анотація; література (зразок надається). Поля по 20 мм з усіх боків. Формули повинні
бути набрані у редакторі формул MathType (параметри не виставляти). Рисунки додатково
мають бути у форматі JPG і вставлені в статтю (підпис рисунка - Рис. 1. Текст - в WORD під
рисунком). Рисунки повинні бути 250-300 dpi (пікселі на дюйм).
Зразок оформлення статті – див. Додаток 2.
До редакції подаються:
1. Електронний варіант статті українською, російською, або англійською мовою (мова
статті вибирається особисто автором).
2. Ліцензійний договір.
Зразок див. Додаток 3.
Термін подачі матеріалів доповідей – до 06.12.2016.
Вартість заочної участі у конференції – 600,00 грн. В цю суму входить вартість публікації
матеріалів доповіді об'ємом 6 сторінок та друкований примірник спецвипуску журналу
"ScienceRise" з матеріалами конференції.
Вартість додаткової сторінки складає 50,00 грн.
Вартість додаткового примірника журналу – 150,00 грн.

Електронну версію спецвипуску журналу "ScienceRise" з матеріалами конференції автори
безкоштовно зможуть завантажити з видавничої платформи Open Journals Systems
http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive

