Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
Рада молодих вчених НУВГП
за участю партнерів Ради молодих вчених НУВГП:
Рада молодих вчених Білоруської державної сільськогосподарської академії
Рада молодих вчених ІНЕМ НУ «Львівська політехніка»
Рада молодих вчених Житомирського державного технологічного
університету
Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива»

ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ»
До участі запрошуються молоді вчені віком до 35 років (принаймні один із
авторів повинен відповідати цьому критерію). Конференція відбудеться
12 травня 2016 р. у м. Рівному в Національному університеті водного
господарства та природокористування.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ»

















Управління та адміністрування
Право
Природничі науки
Математика та статистика
Інформаційні технології
Механічна інженерія
Електрична інженерія
Інженерія та управління водними ресурсами
Автоматизація та приладобудування
Хімічна та біоінженерія
Виробництво та технології
Архітектура та будівництво
Аграрні науки та продовольство
Сфера обслуговування
Транспорт

Форма участі: дистанційна.
Електронний варіант збірнику тез буде надісланий після проведення конференції
учасникам заходу на електронну адресу, вказану в заявці, протягом 15 робочих
днів. Видання друкованого збірника тез конференції не передбачається.
м. Рівне
12 травня 2016 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

УМОВИ УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно до 22 квітня 2016 року надіслати на
електронну пошту o.e.yanchuk@nuwm.edu.ua заявку та тези доповіді.
Участь у конференції є безкоштовною.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Докладніше про конференцію можна дізнатися у секретаря організаційного
комітету – Мамай Людмили Миколаївни.
тел.: (098)8405739
е-mail: l.m.mamaj@nuwm.edu.ua
Вимоги до тез доповідей:
Матеріали подаються в електронній формі. Обсяг: 2-3 повні сторінки (рукописи
більших обсягів до розгляду не приймаються). Текстовий редактор – MS Word
2003, 2007. Розмір аркушу: 148х210 (А5).
1. Поля: верхнє, ліве, праве – 2 см, нижнє – 1,7 см. Шрифт “Times New Roman”.
2. Основний текст вирівнюється по ширині аркуша, абзацний відступ – 0,5 см,
міжрядковий інтервал – одиничний.
3. Розміри шрифтів:
- для заголовку доповіді – 10 кегель, великі літери, жирний;
- для прізвищ авторів – 10 кегель, жирний;
- для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;
- для основного тексту – 10 кегель, нормальний;
- для переліку джерел – 9 кегель, нормальний.
4. Прізвище(а) автора(ів) та назва організації і міста вирівнюються по лівому
краю сторінки; назва доповіді та список використаних джерел вирівнюються по
ширині аркуша; формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в
кінці рядка.
5. Між рядком з прізвищем автора(ів) та назвою, назвою та текстом, текстом та
переліком джерел інтервал – 1,5.

Зразок оформлення матеріалу
Самолюк Н.М., к.е.н., доцент
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
e-mail: n.m.samoliuk@nuwm.edu.ua
АНАЛІЗ РИНКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Згідно з офіційними статистичними даними Всесвітньої туристичної організації,
подорожі до села нині складають від 7 до 20% у загальному обсязі…..
Список використаних джерел
1. Киризюк С.В. Подолання інституційних перешкод розвитку сільського туризму /С.В. Киризюк,
М.М. Лук'янова// Науковий вісник НУ біоресурсів і природокористування.– 2011.–Вип.163. Ч.1.–
С.75-80.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених
«Сучасні тенденції розвитку науки в Україні»

Прізвище____________________________________
Ім’я ________________________________________
По батькові__________________________________
Назва навчального закладу_____________________
____________________________________________
Науковий ступінь_____________________________
Вчене звання_________________________________
Посада______________________________________
Назва доповіді________________________________
____________________________________________
Секція ______________________________________
Електронна адреса____________________________
Контактний телефон___________________________

Министерство образования и науки Украины
Национальный университет водного хозяйства и
природопользования
Совет молодых ученых НУВХП

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международная научно-практическая конференция молодых учёных
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ»

при участии партнеров Совета молодых ученых НУВХП:
Совета молодых ученых Белорусскою Государственной
сельскохозяйственной академии
Совета молодых ученых ИНЭМ «Львовская политехника»
Совета молодых ученых Житомирского государственного технологичного
университета
Научно-аналитический журнал «Наша перспектива»

К участию приглашаются молодые ученые в возрасте до 35 лет (по
крайней мере один из авторов должен соответствовать этому критерию).
конференция состоится 12 мая 2016 в г. Ровно в Национальном университете
водного хозяйства и природопользования.

Международная научно-практическая конференция молодых учёных
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦІИ:
 Управление и администрирование
 Право
 Естественные науки
 Математика и статистика
 Информационные технологии
 Механическая инженерия
 Электрическая инженерия
 Инженерия и управления водными ресурсами
 Автоматизация и приборостроение
 Химическая и биоинженерия
 Производство и технологии
 Архитектура и строительство
 Аграрные науки и продовольствие
 Сфера обслуживания
 Транспорт

Форма участия: дистанционная.
Электронный вариант сборника тезисов будет отправлен после проведения
конференции участникам мероприятия на электронный адрес, указанный в
заявке, в течение 15 рабочих дней. Издание печатного сборника тезисов
конференции не предусматривается.
г. Ровно
12 мая 2016 г.

Официальные языки конференции: украинский, русский, английский,
польский.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Пример оформления материалов
Для участия в конференции необходимо до 22 апреля 2015 г. прислать на
электронную почту o.e.yanchuk@nuwm.edu.ua заявку и тезисы доклада.
Участие в конференции бесплатное.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробную информацию о конференции можно узнать у секретаря оргкомитета
- Мамай Людмилы Николаевны.
тел.: (098) 8405739
е-mail: l.m.mamaj@nuwm.edu.ua
Требования к оформлению тезисов докладов:
Материалы подаются в электронной форме. Объем 2-3 полные страницы
(рукописи больших объемов к рассмотрению не принимаются). Текстовый
редактор - MS Word 2003, 2007 Размер листа: 148х210 (А5).
1. Поля: верхнее, левое, правое - 2 см, нижнее - 1,7 см. Шрифт "Times New
Roman".
2. Основной текст выравнивается по ширине листа, абзацный отступ - 0,5 см,
межстрочный интервал - одинарный.
3. Размеры шрифтов:
- Для заголовка доклада - 10 кегль, большие буквы, жирный;
- Для фамилий авторов - 10 кегль, жирный;- Для названия организации и города 10 кегль, нормальный;
- Для основного текста - 10 кегль, нормальный;
- Для перечня источников - 9 кегель, нормальный.
4. Фамилия (и) автора (ов) и название организации и города выравниваются по
левому краю страницы; название доклада и список использованных источников
выравниваются по ширине листа; формулы необходимо печатать по центру,
нумерация формул в конце строки.
5. Между строкой с фамилией автора (ов) и названием, названием и текстом,
текстом и перечнем источников интервал - 1,5.

Самолюк Н.М., к.э.н., доцент
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно
e-mail: n.m.samoliuk@nuwm.edu.ua
АНАЛИЗ РИНКА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
Согласно официальным статистическим данным Всемирной туристической
организации, путешествия в село сейчас составляют от 7 до 20% в общем объеме .....
Список использованных источников
1. Киризюк С.В. Подолання інституційних перешкод розвитку сільського туризму /С.В. Киризюк,
М.М. Лук'янова// Науковий вісник НУ біоресурсів і природокористування.– 2011.– Вип.163. Ч.1.
– С.75-80.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Международная научно-практическая конференция молодых учёных
«Современные тенденции развития науки»

Фамилия___________________________________
Имя ________________________________________
Отчество____________________________________
Название учебного заведения___________________
____________________________________________
Научная степень______________________________
Ученое звание________________________________
Должность___________________________________
Название доклада_____________________________
____________________________________________
Направление _________________________________
Электронный адрес____________________________
Контактный телефон___________________________

