
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Витрати, щ одо видачі збірника матеріалів тез конференції 
здійснюється за рахунок внесків учасників заочної 
інтернет-конференції.

Розмір організаційного внеску для громадян України 
становить:
260 грн. -  при оплаті до 10 травня 2018 року,
360 грн. при оплаті після 10 травня 2018 року,
За потреби та на вимогу:
40 грн. -  довідка про прийом матеріалів до публікації,
80 грн. -  видача сертифікату учасника,
35 грн. -  додаткова сторінка в збірнику.

Увага! Для економії коштів учасники конференції можуть 
перерахувати організаційний внесок до 10.05.2018 р„ 
надіславши матеріали для публікації до заверш ення терміну 
їх приймання редакційною  комісією, а саме до 23:00 
8 червня 2018 року.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними 
банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів

Поточний рахунок одержувача: 2 6 0 0 8 0 5 3 8 1 6 4 2 0

ЗКПО 3 9 1 7 7 4 0 2

М ФО банка одержувача: 325321

Отримувач: ТОВ «Ю ридична компанія «ЛО КРАФТ»

Призначення платежу: участь у конференції 8оН и-20І8, 
прізвище та ім’я учасника

М атеріали конференції будуть надіслані до
01 липня 2018 року на поштову адресу учасників, вказану у
заявках.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Прізвище, ім ’я, по батькові
2. Вчене звання, посада
3. І Іовна назва організації, її відділу /  підрозділу
4. Гема доповіді
5. І Іоштова адреса:
5 .1. Вулиця , будинок, квартира (інше)
5.2. Населений пункт
5.3. Поштовий індекс
6. Контактний телефон
7. Електронна адреса
8. І Іояснення суми оплати (потреба в довідці, сертифікаті, 
додаткових сторінках)
9. Чи потрібний рахунок та акт, на який суб’єкт 

Примітка:
Про одержання заявки на участь у конференції Оргкомітет 
обов’язково надішле підтвердження.
У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись 
до Оргкомітету.

Контакт до оргкомітету конференції:
м. Львів, вул. Технічна І 
І Іоштова адреса: 7 9 0 17, Львів, а/с 147

Голова організаційного комітету:
0979048744 ІІадашкевич Віталій Олегович

Секретар організаційного комітету:
0503700941 - Гомзяк Ігор Андрійович

Електронна пошта: іпГо@ папг.ог§

Ьі1:р://папг.ог§
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Юридична компанія Ьаш СгаЇЇ
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Вимоги до оформлення тез доповідей Шановні колеги!

0  Список використаних джерел розміщується наприкінці 
тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису.

0  Формули повинні бути розміщені по центру і мати 
порядковий номер. Наприклад:

д 2і І С  д 2і Ь ді

(л*) ^  (̂ х) ^  ^  О)

Великі формули повинні бути розбиті на декілька рядків.

0  Таблиці повинні бути розміщені в одній сторінці. 
Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею. 
Заголовок повинен бути оформлений так: кегель -  11, 
шрифт Т ітея  К отап.
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0  Обсяг наукових тез (статті) - до 4 сторінок, текстовий 
редактор —  Місгокоїї \Уогс1, орієнтація -  книжкова, поля -  
усі 20 мм; гарнітура -  Т ітек № \у К отап, кегель -  14, 
міжрядковий інтервал -  1,5.

0  Структура матеріалу повинна будуватися наступним 
чином: 1) секція, 2) назва матеріалу, 3) автор, 4) 
організація, 5) коротка анотація, 6) ключові слова (до 10),
7) повторення п. 1 -6 англійською мовою, 8) основний текст, 
9) бібліографія/джерела.

0  Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках 
— [2, 56], де перше число означає порядковий номер у 

списку використаних джерел, друге —  номер сторінки.

0  Зображення мають бути підготовленими для чорно- 
білого друку (без умовних позначень різними кольорами 
тощо).

0  Рисунки також повинні бути розміщені в межах однієї 
сторінки. Всі зображення повинні бути растровими, 
збереженими у форматі *.іі0'або *.|'ре£ з роздільною 
здатністю не менше 300 сірі та надіслані приєднаними 
файлами разом із матеріалами доповіді. Кожний рисунок 
повинен бути підписаний знизу. Підпис рисунку треба 
оформляти так: : кегель -1 1 .

0  Таблиці повинні бути розміщені в одній сторінці. 
Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над 
таблицею. Заголовок повинен бути оформлений так: кегель 
- 1 1 ,  шрифт Тішез Кошап.

0  Робочими мовами є: українська, англійська, польська, 
російська

Увага! При обсязі статті, що перевищує 4 сторінки, 
публікація кожної наступної сторінки можлива при 
внесенні додаткової оплати у розмірі 35 грн. за сторінку.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної 
науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні 

виклики 2018 року», яка відбудеться 9 червня 2018 року у 
Львові й проходитиме в заочній формі.

Статті та тези учасників будуть опубліковані в 
спецвипуску періодичного видання 
«Наукові виклики» ( І 8 ^  2411-3506)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ 
ЛВ №1248/502-р

8оНи 2018 від НАНР є спробою розширення горизонтів 
мислення за допомогою інтердисциплінарного підходу, 
об’єднання знань науковців та практикуючих спеціалістів, 
що присвячують свої зусилля дослідженням в гуманітарній 
сфері, завдяки чому відкриваються нові можливості 
наукового діалогу, ставляться доцільні питання, актуальна 
проблематика аналізується комплексно, підвищується якість 
досліджень та імплементативність рішень.

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:
1. Заявку на участь в конференції за формою, що вказана 
нижче;
2. Варіант тез доповіді/статті у цифровому форматі;
3. Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про 
сплату організаційного внеску.
Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23.00 год.
08 червня 2018 року на наступну адресу електронної пошти: 
іпГо@папг.ог§

Документи повинні бути підписані (назва файлів) згідно 
наступного взірця:
Петренко Тези, П етренкоЗаявка, Петренко Квитанція
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