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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, ДОКТОРАНТИ, 

АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Fundamental and applied scientific research: 

topical issues, achievements and innovations», яка відбудеться 30 квітня 2022 

року у місті Zdar nad Sazavou, Czech Republic. 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1.Біологічні науки. Екологія. 

2. Державне управління та економіка. 

3. Історичні та юридичні науки. 

4. Мистецтвознавство. 

5. Педагогіка і психологія. 

6. Сучасні інформаційні технології. 

7. Фізико-математичні науки. 

8. Основи здоров’я. Фізична культура і спорт. 

9. Філологія і журналістика. 

10. Технічні науки. 
 

ФОРМА УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
Форма участі – заочна (дистанційна). 

Мови конференції – українська, англійська.  

Після проведення конференції всі учасники отримають в pdf-форматі 

сертифікат і збірник матеріалів конференції, які будуть надіслані разом на 

зазначену у відомостях про авторів електронну адресу. 

ВИХІДНІ ДАНІ ЗБІРНИКА 

Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and 

innovations : Materials of the ІІІ International research and practical internet 

conference (April, 30, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. assoc. 

Sergii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. 
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УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

Щоб взяти участь у науковій інтернет-конференції необхідно:  

1. Заповнити заявку учасника на кожного автора. 

2. Оформити тези доповіді відповідно до вимог. 

3. Надіслати до 29 квітня 2022 року на електронну адресу 

conf2017.rmu.ffmkto@gmail.com : 

• заявку на кожного учасника (Прізвище_заявка.doc);  

• тези доповіді (Прізвище_тези.doc); 

• квитанцію про сплату оргвнеску (Прізвище_квитанція.jpg). 

Участь студентів у роботі конференції – тільки у співавторстві з 

науковим керівником. 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 

Участь у інтернет-конференції для учасників з України – 250 грн. 

Участь у інтернет-конференції для учасників з інших країн – 10 євро. 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГВНЕСКУ: 

Номер картки ПриватБанк: 4731 2191 2402 9608 

на ім’я Онищенка Сергія Вікторовича 

 

Призначення платежу: оплата участі у конференції (ПІБ) 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 обсяг до 2 повних сторінок; 

 шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – 1,0; 

 параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, поля 

– 2,5 см з усіх боків. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший 

рядок – відступ 1 см, відступи зліва і справа – 0 мм; 

 по центру – великими літерами напівжирним шрифтом подається назва 

тез. Через інтервал – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий 

ступінь, вчене звання, у дужках – навчальний заклад. Через інтервал – 

текст. 

 

Приклад 

 
РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СФЕРИ 

УКРАЇНИ 

 

Іванов Іван Іванович 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

(Бердянський державний педагогічний університет) 

 

Текст, текст, текст……… 
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

Для викладачів і наукових співробітників 

Прізвище, ім’я, по батькові автора   

Ім’я, прізвище англійською мовою  

Номер і назва секції  

Назва доповіді  

Місце роботи, посада  

Науковий ступінь і вчене звання (за 

наявності)  

 

Контактний телефон   

Електронна адреса   

 

 

Для докторантів, аспірантів 

Прізвище, ім’я, по батькові автора   

Ім’я, прізвище англійською мовою  

Номер і назва секції  

Назва доповіді  

Назва кафедри і рік навчання   

Науковий ступінь і вчене звання (за 

наявності) 

 

Контактний телефон   

Електронна адреса   

 

 

Для студентів 

Прізвище, ім’я, по батькові автора   

Ім’я, прізвище англійською мовою  

Номер і назва секції  

Назва доповіді  

Повна назва вищого навчального 

закладу, в якому навчається учасник 

конференції  

 

Назва факультету і курс навчання   

Контактний телефон   

Електронна адреса   

Відомості про наукового керівника 

(П.І.Б., науковий ступінь, вчене 

звання)  
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