Правила оформлення матеріалів. Текст
має бути набраний у редакторі Microsoft Word,
поля по 2 см з усіх боків, шрифт Times New
Roman, 14 пт, інтервал між рядками одинарний.
Зверху сторінки вказується назва доповіді
ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ; нижче прізвище,
ініціали доповідача, нижче повна назва
навчального закладу, місто, область (якщо не
обласний центр), країна, e-mail. Список
літератури не додається. Посилання на літературні джерела робляться в тексті у круглих
дужках, напр. (Масюк, 2002). Таблиці робити у
Microsoft Word, діаграми - Microsoft Graph.
Малюнки вставляти в текст доповіді та
обов’язково надсилати ще окремими файлами у
форматі .JPG. Обсяг матеріалів разом з
таблицями, рисунками або графіками не
повинен перевищувати 2 сторінки. Оргкомітет
залишає за собою право відхиляти
матеріали, які не відповідають умовам
конференції за стилістикою та змістом або
оформлені всупереч правилам. Оргкомітет
залишає за собою право редагувати
матеріали. Регламент доповіді 5-10 хвилин.

Зразок оформлення матеріалів:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ВОДОСХОВИЩ ПОЛІССЯ
Попова О.М.
Прилуцька загальноосвітня школа ІІІІ ступенів, м. Прилуки, Чернігівська
обл., Україна, E-mail:
Popova_0012@mail.ru
Вчитель: Іванов Іван Іванович
Текст

Анкета учасника конференції
Анкета учасника конференції
надсилається окремим файлом
(приклад назви файлу –
popova_anketa.doc). Приклад
оформлення анкети наступний
(обов’язково дані про усіх авторів) :
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Навчальний заклад

ІІ Всеукраїнська
учнівська наукова школа
„Сучасні проблеми
природничих наук”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЛИСТ

Клас
Адреса для листування (з індексом)
Телефон (якщо є)
E-mail (якщо є)
Секція
Назва доповіді
Прізвище, ім’я, по батькові та фах
вчителя

Необхідні ТЗН (мультимедійна
апаратура, тощо)

Ніжин
2017

Шановні школярі!
Організаційний комітет запрошує Вас
взяти участь у ІІ Всеукраїнській
науковій школі “Сучасні проблеми
природничих наук”, яка відбудеться
на базі природничо–географічного
факультету Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя 19
квітня 2017 року.
Планується робота таких секцій:
 Ботаніка
 Зоологія, медико-біологічні
дослідження
 Екологічні проблеми
природокористування та
охорона навколишнього
середовища
 Географія
 Туристично-краєзнавчі
дослідження
 Хімія
Робочі
мови
конференції
українська, російська.

Термін подання матеріалів:
до 10 березня 2017 р.
Матеріали, надіслані після цього
терміну, не будуть надруковані.
Надіслані матеріали не повертаються.
Вартість публікації однієї повної чи
неповної становить 30 грн.
Банківські реквізити для оплати
Номер карти Приватбанку:
5168757318703495
(Приватбанк, м Ніжин)
Одержувач: Паладич Дар’я Леонідівна.
Призначення платежу: поповнення
карти
Матеріали конференції будуть
опубліковані до початку її роботи.
Організаційний внесок складає 20
грн. і сплачується при реєстрації. Тим
учасникам, які не зможуть особисто
взяти участь у конференції, збірка
буде надіслана за їх рахунок.

–

Матеріали авторів (приклад назви
файлу
–
popova_materiali.doc),
заявку на участь у конференції та
відскановану квитанцію про оплату
надсилати за адресою: e-mail: schollnezhinconf2017@mail.ru

Організаційний комітет:
Голова: Сенченко Галина Григорівна,
к.х.н., декан природничогеографічного факультету
Секретар: Паладич Дар’я Леонідівна,
магістр.
Члени оргкомітету:
Гриценко В.В. – к.х.н., доц. кафедри хімії;
Кузьменко Л.П. – к.б.н., доц. кафедри
біології;
Москаленко О.В. – к.х.н., доц. кафедри
хімії;
Шовкун Т.М. – к.г.н., доцент кафедри
географії;
Філоненко І.М. – к.г.н., доц. кафедри
географії;
Кедров Б.Ю. – ст. викл. кафедри
біології;
Шешурак П.М. – провідний фахівець;
Почка А.І. – аспірант.
Башинська О.В. – магістр.
Гринько Ю.А. – магістр.
Федірко Т.С. – магістр.
Ракоїд Ю.В. – студ. IV курсу.

Харчування за власний кошт.
Науковий комітет:
Барановський М.О. – д.г.н., професор.
Смаль В.В. – д.г.н., професор.
Лукашова Н.І. – д.пед.н., професор.
Суховєєв В.В. – д.х.н., професор.
Марисова І.В. – к.б.н., професор.

Адреса оргкомітету:
Сенченко
Г.Г.,
природничогеографічний ф-т, НДУ імені Миколи
Гоголя, вул. Графська, 2, м. Ніжин,
Чернігівська обл., 16602, Україна
Телефон: +38 050 8184133; +38 067
1103096
E-mail: scholl-nezhinconf2017@mail.ru

