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Шановні аспіранти, магістри, молоді вчені! Запрошуємо Вас прийняти участь в конференції «Молоді вчені 2023 – від теорії до практики». Конференція відбудеться 23 березня 2023 р. в заочному (та/або он-лайн) форматі.
Матеріали конференції будуть видані у форматі «електронне видання» (з наданням міжнародного індексу ISBN) та публікацією на сторінці конференції в Інтернет, згідно з діючими стандартами. Приймаються роботи (тези доповідей, статі) обсягом від двох сторінок (див. вимоги). 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ (СЕКЦІЇ) КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Металургія, металообробка, машинобудування. Нові матеріали.
2. Економіка і управління. Муніципальне господарство.
3. Інформатика, ІТ-технології, робототехніка. Прикладна математика.
4. Харчова і переробна промисловість, транспортна галузь і сільське господарство. Екологія та безпека життєдіяльності.
5. Природничі, гуманітарні, соціально-політичні науки, в т.ч. педагогіка і психологія.

БЛАНК ЗАЯВКИ на участь в конференції разом з іншими матеріалами можна завантажити з сайту НФ УДУНТ (https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3749). Заявку разом із доповіддю (статтею) слід направляти до Оргкомітету (м. Дніпро) електронною поштою ncon@ukr.net. Контактний телефон +38 067 2506026 (секретар конференції – Ступак Юрій Олександрович).
Заявки приймаються тільки разом з доповідями (статтями)! 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН подання заявки на участь та доповіді (статті) - - до 22 березня 2023 р. (включно).

ОПЛАТА УЧАСТІ (ПУБЛІКАЦІЙ)

Вартість 1 публікації (до 4 стор.) + сертифікат/и/ (все в електронному вигляді*) – 120 грн.
*через ускладнення ситуації на ринку поліграфічних послуг та суттєве їх удорожчання збірник матеріалів буде виготовлений у форматі "електронне видання", з присвоєнням міжнародного книжкового індексу ISBN та розміщенням у відкритому доступі на сайті організаторів. Видання збірника у класичному книжковому (паперовому) вигляді не передбачається.

Обсяг публікації (тези, стаття**) - до 4 сторінок тексту формату А4 (з урахуванням ілюстрацій). У разі перевищення вказаного обсягу вартість збільшується в розмірі 50 грн. за кожну додаткову сторінку.
Кожна наступна стаття до збірника - 100 грн.
Кількість публікацій від одного автора не обмежується, але загальна кількість авторів в одній публікації – не більше 4 осіб.
** - під статтею слід розуміти публікацію, структуровану відповідно до рекомендацій ВАК України (Бюл. ВАК України. – 2003. – №1. – С. 2)
Учасники можуть замовити іменний (персональний) сертифікат, що підтверджує включення матеріалів до збірника та програми конференції. Вартість електронного сертифікату (з можливістю завантаження з сайту) входить до вартості оплати за публікацію. В разі замовлення сертифікату(ів) на папері учасник(и) додатково оплачують 50 грн. (за 1 сертифікат для 1 учасника). Паперові сертифікати будуть розсилатися Новою поштою або видаватися авторам особисто в кімн. 280 у 3-му корпусі ННІ ІПБТ (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4).
Включення статей до збірника здійснюється після їх перевірки щодо відповідності вимогам редакційної ради (в т.ч. на відсутність плагіату) і тільки після попередньої оплати згідно наданого рахунку. Для співробітників, аспірантів та здобувачів освіти ННІ ІПБТ можлива оплата на місці (3-й корпус, кімн. 280) за попереднім узгодженням (телефоном) дати та годин візиту.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ тез доповіді/статті

Під назвою доповіді (статті) слід вказати звання (посаду), вч. ступінь, П.І.Пб., назву організації, місто, країну (тільки для іноземних громадян та організацій) для доповідача і для кожного зі співавторів (співдоповідачів). 
Обсяг роботи: від 2 стор.
Мова публікацій: українська, англійська, російська 
Шрифт: TimesNewRoman, накреслення звичайне, розмір 14 пт (назва статті - напівжирне накреслення). 
Інтервал: одинарний; 
Відступ: (червона стрічка) – 1,25 см. Переноси в тексті неприпустимі (!).
Поля: зверху, знизу по 20 мм, зліва і справа – по 25 мм.
Формули: формат Microsoft Equation 3.0.
Малюнки в тексті повинні бути, чіткими, дозволяється розміщувати в статті або подавати у вигляді окремих файлів у форматах ТIFF або JPG.
Формат файлів: дуже бажано - у вигляді файлу RTF або Word 2003-2016.
Перелік посилань – за наявності цитувань або запозичень будь-якого ґатунку – є обов’язковим! Всі запозичення з оприлюднених робіт (досліджень) інших авторів повинні робитися згідно чинного законодавства та інших нормативних актів в сфері авторського права щодо обсягів запозичень, з обов’язковими посиланнями на джерела інформації. Посилання виконуються згідно діючих правил їх оформлення.

Оргкомітет залишає за собою право:
	внесення редакційних поправок у тексти доповідей;
	відмови у прийомі матеріалів (в разі невідповідності вимогам, в т.ч. щодо формату файлів, тематиці, відсутності відомостей про авторів, наявності неправомірних запозичень з матеріалів, що раніше були опубліковані, а також таких, що мають ознаки плагіату/академічної недоброчесності);
	відмовити у прийомі матеріалів після 22 березня 2023 р.


Приклад оформлення (зразок)
НАЗВА СТАТТІ
Магістрант (аспірант, студент, курсант) І.І. Іванов
Керівник - доц., канд. техн. наук П.П. Петров 
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна

Вирішенню проблеми підвищення витривалості деталей металургійного обладнання присвячено багато публікацій, зокрема…….
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І так далі………………….

Таблиця 1 – Назва 




























Подібна морфологія боридної зони буде мати підвищену …






Рисунок 1 – Назва рисунка
1 – ………………; 2 – …………………; 3 – …………………

І т.д.  ……………………………………………………………………………
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