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ХІ Всеукраїнська конференція молодих вчених

«Молоді вчені 2020– від теорії до практики»
12 березня 2020 р.
Шановні аспіранти, магістри, молоді вчені! Запрошуємо Вас прийняти участь в
конференції «Молоді вчені 2020 – від теорії до практики». Конференція відбудеться
12 березня 2020 р. в Національній металургійній академії України.
Матеріали конференції будуть видані у вигляді друкованого збірника (з
наданням ISBN) та електронного видання (CD-диск), згідно з діючими стандартами.
Приймаються роботи (тези доповідей, статі) обсягом від двох сторінок (див.
вимоги). Форми участі в конференції - очна та заочна.
Основні напрямки роботи (секції) конференції:
1. Металургія, машинобудування, металообробка.
2. Харчова та переробна промисловість, сільське господарство та інші галузі
економіки.
3. Інформатика, обчислювальна техніка, IT технології. Математика.
4. Інновації в освіті та педагогіці. Психологія.
5. Метрологія, стандартизація, сертифікація. Екологія та охорона навколишнього
середовища.
6. Природничі, гуманітарні, соціально-політичні науки.
7. Галузева економіка і муніципальне господарство.
8. Менеджмент у виробничій та невиробничій сферах.

Подання матеріалів і контактна інформація
Заявку на участь в конференції слід направляти разом з іншими файлами
(тези, статті, ілюстрації тощо) представникам Оргкомітету в м. Дніпро електронною
поштою ncon@ukr.net (форма заявки додається). Контактний телефон +38 067
2506026 (секретар конференції – Ступак Юрій Олександрович).
Заявки приймаються тільки разом з доповідями (статтями)!
Публікації (статті) приймаються тільки разом з заявками!
Подання заявок, надання доповідей (тез) та статей - до 06 березня 2020 р.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
Організаційний внесок (тільки для очних учасників*) – 80 грн.
Сума оргвнеску передбачає:
 участь у заходах конференції;
 організаційно-технічне забезпечення заходів;
 кава-брейк;
 сертифікат, що підтверджує участь в конференції.
* - т.з. «заочні» учасники (тільки публікація) оргвнесок не сплачують.

Оплата за публікації
1. Одна публікація тез/статті** (до 4 стор. включно, з урахуванням
ілюстрацій тощо) у збірнику матеріалів у вигляді книжки
- 210 грн.
2. Одна публікація тез/статті (до 4 стор. включно, з урахуванням
ілюстрацій тощо) у збірнику в електронному вигляді /на СД/
- 140 грн.
3. Одна публікація тез/статті (до 4 стор. включно, з урахуванням
ілюстрацій тощо) у збірнику в електронному вигляді (відпр. по E-mail) - 125 грн.
** - під статтею слід розуміти публікацію, структуровану відповідно до
рекомендацій ВАК України (Бюл. ВАК України. – 2003. – №1. – С. 2)

Вартість кожної додаткової сторінки (5-а й далі) по пп. 1-3 - 40 грн.
На кожну подану статтю замовляється збірник або СД-диск (на вибір).
Розсилка збірників (СД) здійснюється за адресами замовників за тарифами Нової пошти.
Заочні учасники можуть замовити персональний сертифікат, що підтверджує участь в
конференції (за бажанням, вартість – 50 грн.).
Кількість публікацій від одного автора не обмежується, але загальна кількість авторів в
одній публікації – не більше 5 осіб.

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 НМетАУ
можлива оплата на місці (3-й корпус, кімн. 280).

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 2000-2007.
Перелік посилань – за необхідності (див. зразок).
Посилання та запозичення:
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);
 відмовити у прийомі матеріалів після 06 березня 2020 р.

Приклад оформлення (зразок)

НАЗВА СТАТТІ
Магістрант (аспірант, студент) І.І. Іванов
Керівник - доц., канд. техн. наук П.П. Петров
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна
Вирішенню проблеми підвищення витривалості деталей металургійного
обладнання присвячено багато публікацій, зокрема…….
x 

Px
F0

(1.1)

І так далі………………….
Таблиця 1 – Назва

Подібна морфологія боридної зони буде мати підвищену …

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

І т.д. ……………………………………………………………………………
Висновки:
1.
2.
Посилання
1. Галкін П. Венчурний капітал. Трохи історії і статистики / П. Галкін //
Корпоративний менеджмент: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cfin.ru//investor/venture
2. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності / М.А. Йохна,
В.В. Стадник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2013. – 400 с.
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ХІ Всеукраинская конференция молодых ученых

«Молодые ученые 2020– от теории к практике»
12 марта 2020 г.
Уважаемые аспиранты, магистры, молодые ученые! Приглашаем Вас принять
участие в конференции «Молодые ученые 2020 – от теории к практике». Конференция
состоится 12 марта 2020 г. в Национальной металлургической академии Украины.
Материалы конференции будут изданы в виде печатного сборника (с
присвоением индекса ISBN) и электронного издания (CD-диска), в соответствии с
действующими стандартами. Принимаются работы (тезисы докладов, статьи)
объемом от двух страниц (см. требования). Формы участия в конференции - очное
и заочное.
Основные направления работы (секции) конференции:
1. Металлургия, машиностроение, металлообработка.
2. Пищевая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие
отрасли экономики.
3. Информатика, вычислительная техника, IT технологии. Математика.
4. Инновации в образовании, педагогике. Психология.
5. Метрология, стандартизация, сертификация. Экология и охрана окружающей
среды.
6. Естественные, гуманитарные, социально-политические науки.
7. Отраслевая экономика и муниципальное хозяйство.
8. Менеджмент в производственной и непроизводственной сферах.

Подача материалов и контактная информация
Заявку на участие в конференции следует отправлять вместе с другими
файлами (тезисы, статьи, иллюстрации и т.п.) представителям Оргкомитета в г. Днепр
по электронной почте ncon@ukr.net (форма заявки прилагается). Контактный
телефон +38 067 2506026 (секретарь конференции – Ступак Юрий Александрович).
Заявки принимаются только вместе с докладами (статьями)!
Публикации (статьи) принимаются только вместе с заявками!
Подача заявок, предоставление докладов (тезисов) и статей - до 06 марта 2020 г.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Организационный взнос (только для очных участников*) – 80 грн.
Сумма оргвзноса предусматривает:
 доклад, участие в мероприятиях конференции;
 организационно-техническое обеспечение мероприятий;
 кофе-брейк;
 сертификат, подтверждающий участие в конференции.
* - т.н. «заочные» участники (только публикация) оргвзнос не оплачивают.

Оплата за публикации
1. Одна публикация тезисов / статьи ** (до 4 стр. включительно, с
учетом иллюстраций и т.п.) в сборнике материалов в виде книги
- 210 грн.
2. Одна публикация тезисов / статьи ** (до 4 стр. включительно, с
учетом иллюстраций и т.п.) в сборнике в электронном виде /на СД/
- 140 грн.
3. Одна публикация тезисов / статьи ** (до 4 стр. включительно, с
учетом иллюстраций и т.п.) в сборнике с отправкой копий страниц
(титулы, статья, оглавление) в электронном виде по по E-mail
- 125 грн.
** - под статьей следует понимать публикацию, структурированную в
соответствии с рекомендациями ВАК Украины (Бюл. ВАК Украины. 2003. - №1. - С. 2)

Стоимость каждой дополнительной страницы (5-я и далее) по пп. 13 - 40 грн.
На каждую поданную статью заказывается сборник или СД-диск (на выбор).
Рассылка сборников (СД) осуществляется по адресам заказчиков по тарифам Новой почты.
Заочные участники могут заказать персональный сертификат, подтверждающий участие в
конференции (по желанию, стоимость - 50 грн.).
Количество публикаций от одного автора не ограничивается, но общее количество авторов
в одной публикации - не более 5 человек.

Включение статей в сборник осуществляется после их проверки на
соответствие требованиям редакционного совета (в том числе на отсутствие
плагиата) и только после предварительной оплаты согласно предоставленного
счета. Для сотрудников НМетАУ возможна оплата на месте (3-й корпус, комн. 280).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ тезисов доклада / статьи
Под названием доклада (статьи) следует указать звание (должность), уч.
степень, Ф.И.О., название организации, город, страну (только для иностранных
граждан и организаций) для докладчика и для каждого из соавторов (содокладчиков).
Объем работы: от 2 стр.
Язык публикаций: украинский, английский, русский
Шрифт: TimesNewRoman, начертание обычное, размер 14 пт (название статьи
-полужирное начертание).
Интервал: одинарный;
Отступ:(красная строка) – 1,25 см. Переносы в тексте не допускаются (!).
Поля: сверху, снизу по по 20 мм, слева и справа – по 25 мм.
Формулы: формат Microsoft Equation 3.0.

Рисунки в тексте должны быть, четкими, разрешается размещать в статье или
подавать в виде отдельных файлов в формате ТIFF или JPG.
Формат файлов: очень желательно - в виде файла RTF или Word 2000-2007.
Перечень ссылок – по необходимости (см. образец)
Ссылки и заимствования:
Все заимствования из опубликованных работ (исследований) других авторов
должны делаться согласно действующему законодательству и нормативных актов в
сфере авторского права относительно объемов заимствований (цитирования), с
обязательными ссылками на источники информации. Ссылки выполняются согласно
действующим правилам их оформления.
Оргкомитет оставляет за собой право:
 внесения редакционных поправок в тексты докладов;
 отказа в приеме материалов (в случае несоответствия требованиям, в т.ч. к
формату файлов, тематике, отсутствия сведений об авторах, наличия
неправомерных заимствований из ранее опубликованных материалов, а также
имеющих признаки плагиата);
 отказать в приеме материалов после 06 марта 2020 г.

Пример оформления

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Магистрант (аспирант, студент) И.И. Иванов
Руководитель - доц., канд. техн. наук П.П. Петров
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр, Украина
Решению проблемы повышения долговечности деталей посвящено много
публикаций, в частности…….
x 

Px
F0

(1.1)

И т.д………………….
Таблица 1 – Название

Подобная морфология боридной зоны будет обладать повышенной …………

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

И т.д. ………………
Выводы:
1.
2.
Ссылки
1. Галкін П. Венчурний капітал. Трохи історії і статистики / П. Галкін //
Корпоративний менеджмент: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cfin.ru//investor/venture
2. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності / М.А. Йохна,
В.В. Стадник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2013. – 400 с.

