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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА/ІВ/

Виділити жирним шрифтом(!)автора, з яким можливо вести спілкування (телефон, електронна пошта)
ПІПб (повністю)

Моб. телефон(и)
Адреса(и) електронної пошти
Місце роботи/навчання (організація, внз)
Посада
(для тих, хто працює) або статус*
Сертифікат(и)*
Номер (адреса) відділення «Нової пошти» та місто, куди слід надіслати сертифікат(и)





Електрон-ний
На папері

















* статус — аспірант, магістрант, студент, курсант. Студентам (бакалаври, магістри) і аспірантам ОБОВЯЗКОВО(!) вказувати ПІПб керівника(ів) (повністю!) та його телефон (навіть якщо він відсутній серед авторів статті або доповіді)
* - 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).
ВАЖЛИВО! Збірник матеріалів буде виданий у форматі «електронне видання» і матиме міжнародний книжковий індекс ISBN. Після отримання індексу ISBN збірник можна буде завантажити з сайту (формат pdf) за посиланням, що буде розіслане всім авторам. Друкований варіант збірника (на папері у вигляді книжки) не передбачений.

!!!ВАЖЛИВО Сертифікат оформлюється двома мовами. Для коректного оформлення сертифікату/ів/ вкажіть: 
А) Імя та Прізвище(а) автора(ів) англійськими літерами (транслітерація - так, як в загранпаспорті) 
____ ____________________________________________________________________________________________________________________________
Б) Назва(и) доповіді(ей) /статей/: 
а) українською __________________________________________________________________________________________________________________
б) англійською __________________________________________________________________________________________________________________
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1) Заявки розглядаються тільки разом зі статтями (доповідями, тезами)!!! Заявки, що надіслані без статей, не розглядаються (видаляються без повідомлення!).
2) Факт отримання заявки та доповіді /статті/(ей) буде протягом декількох днів підтверджений відповіддю на адресу, з якої надійшла заявка. Після цього прохання дочекатися рахунку для оплати публікації (розсилка рахунків по е-mail), що буде «автоматично» означати позитивне рішення про опублікування матеріалів. 
3) За наявності зауважень або в разі відмови в публікації автору(ам) буде направлено відповідного листа з пропозиціями щодо усунення зауважень або з рішенням оргкомітету. 
4) Статті від студентів (курсантів) розглядаються тільки (!) за умови включення керівника(ів) до складу авторів, наявності адреси електронної пошти керівника(ів) та його /іх/ телефону(ів) /обовязково!/.

