ЗАЯВА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
(Зразок)
П.І.Б., посада
Назва доповіді:
Обраний напрямок:
Науковий керівник
Повна назва організації учасника
Домашня адреса учасника
Телефон, e-mail:
Ви плануєте: (оберіть одне)
- Виступити з доповіддю (5-10 хвилин)
- Особиста участь без виступу
- Тільки публікація без особистої участі

Зразок оформлення тез
Боч В.А., Ступина А.А.
ДонНУ імені Василя Стуса

За оригінальність, науковий рівень і
формальну сторону статті відповідає її автор
та його науковий керівник.
Остаточне рішення про публікацію статті
приймає організаційний комітет
Тези повинні мати наступні обов’язкові
елементи:
- визначення проблеми в загальному виді та її
зв’язок з важливими науковими і практичними
задачами;
- аналіз останніх досліджень й публікацій, на
які посилається автор;
- виділення невирішених частин загальної
проблеми, яким присвячена ця робота;
- формулювання цілей роботи;
- викладення основного матеріалу дослідження
з обґрунтуванням отриманих результатів;
- висновки дослідження і перспективи
подальшого розвитку в цьому напрямку;
- список використаних джерел (3-6
найменувань).

МОТИВАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Список используемых источников
1. Белкин В. Мотивы и стимулы труда /
В. Белкин,Н. Белкина // Социальная
защита. – 2001. – No 7. – С. 44-47.
2. Мотивационные инструменты
менеджера, их использование в работе
с персоналом [Электронный ресурс].
Режим доступа к ресурсу:
http://dis.ru/library/581/25244/
3. …

Контакти організаційного комітету:
Тел. +38(099)971-23-49 - Рязанов Микола
Рада молодих вчених економічного
факультету ДонНУ імені Василя Стуса
e-mail:smuef.council@donnu.edu.ua
Ми в соціальних мережах:
http://vk.com/donnusmu
https://www.facebook.com/smuef.vin

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
XVІІ Всеукраїнська
наукова конференція студентів, аспірантів
та молодих вчених

"Проблеми розвитку соціально-

економічних систем в національній
та глобальній економіці"

26-27 квітня 2017 р.
Вінниця, Україна

ШАНОВНІ
СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, МОЛОДІ
ВЧЕНІ!

На конференції планується
розглянути широкий спектр питань
за такими напрямами:

Запрошуємо Вас до участі у
XVІІ всеукраїнській науковій
конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених
"Проблеми розвитку соціальноекономічних систем в національній та
глобальній економіці"

⬧ менеджмент;
⬧ математичні методи і моделі в економіці;
⬧ економічна теорія
та інтелектуальна
власність;
⬧ маркетинг: теорія и практика;
⬧ міжнародні економічні відносини та
міжнародний бізнес;
⬧ національна та регіональна економіка;
⬧ прикладна
економіка
та
бізнесадміністрування;
⬧ бізнес-статистика
та
економічна
кібернетика;
⬧ управління персоналом та економіка праці;
⬧ фінансова
діяльність
суб’єктів
господарювання;
⬧ облік, аналіз та аудит;
⬧ економіка підприємства та підприємництво.

Термін проведення конференції:

26-27 квітня 2017 р.
Матеріали конференції будуть опубліковані у
збірнику тез.
Для включення в програму конференції
розглядаються тези і заявки на участь, які були
отримані оргкомітетом до 31.03.2017 р.
включно.
Умови участі в конференції: тези, заяву про
участь та копію платіжного доручення про
сплату організаційного внеску в електронному
варіанті
надіслати
за
адресою:
smuef.council@donnu.edu.ua
Організаційний внесок
за участь в конференції та публікацію тез для
студентів Донецького національного університету
імені Василя Стуса складає 80 грн., інших вищих
навчальних закладів -120 грн.

Реквізити для оплати публікації будуть
повідомлені після надходження тез
.

Порядок роботи конференції:
26 квітня – відкриття конференції, робота в
секціях;
27 квітня – закриття конференції, нагородження
переможців.

Плата за проживання та харчування
проводиться за рахунок учасників

ВИМОГИ ДО ТЕЗ
Матеріали
приймаються
українською,
російською або англійською мовою.
Обсяг тез не повинен перевищувати 3
сторінки, у тому числі малюнки, таблиці,
список літератури. Файл з текстом тези має бути
виключно у форматах Word for Windows (.doc
та .docx)
Файли повинні іменуватися прізвищем
автора (Іванов_ тези, Іванов_ заявка, Іванов_
квитанція).

Вимоги до оформлення тез:
-

текст повинен бути вирівняний з двох
боків;
набраний шрифтом Times New Roman;
кегль 14, інтервал між строк 1,5;
абзацний відступ - 10 мм;
редактор формул - MS Equation.
рисунки повинні бути вставлені як об’єкт
Малюнок MS Word;
поля - по 25 мм;
малюнки, формули и таблиці не повинні
виходити за поля;
сторінки не нумеруються.

Текст тез повинен бути побудований за
схемою: зліва сторінки одним абзацом: П.І.Б.
автора,
П.І.Б.
наукового
керівника
(підкреслювати), назва організації; назва тез
через 1 строку прописними буквами
симетрично відносно до тексту.

