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Шановні науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у
ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції
«Потенціал сучасної науки»
м. Київ, 17 – 18 листопада 2017 року
До участі у конференції запрошуються
науковці, здобувачі наукових ступенів, практики,
викладачі та студенти ВНЗ.
Метою проведення конференції є усестороннє обговорення
та пошук рішень актуальних проблем сучасної науки, встановлення
контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових
досліджень.
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Секції роботи конференції:
Фізико-математичні науки;
Технічні науки;
Сільськогосподарські науки;
Історичні науки;
Економічні науки;
Філософські науки;
Філологічні науки;
Юридичні науки;
Педагогічні науки;
Медичні науки;
Психологічні науки;
Соціологічні науки;
Політичні науки;
Фізичне виховання і спорт;
Державне управління.

Робочі
мови
конференції:
українська,
англійська, російська.
Форма участі – дистанційна.
За
результатами
роботи
конференції
планується видання друкованого збірника тез та
публікація
матеріалів
на
офіційному
сайті
Міжнародного центру наукових досліджень.
Розсилка збірника – до 10 грудня 2017 р.

Організаційний внесок складає 130 грн. (для
іноземних учасників – 10 $).
Для бажаючих отримати сертифікат учасника
необхідно додатково сплатити 20 грн.

Бажаючих взяти участь у конференції
просимо до 18 листопада 2017 року необхідно:
заповнити форму заявки на участь у
конференції (форма заявки)
та надіслати на електронну адресу центру
(mcnd-conf@ukr.net )
1. Тези Вашої доповіді;
2. Відскановану
квитанцію
про
сплату
організаційного внеску (реквізити для сплати
будуть надані після отримання тезисів
доповіді).
Вимоги до оформлення тез:
Тези доповіді подаються однією з робочих мов
конференції, набрані в редакторі Microsoft Word
(шрифт "Times New Roman", розмір – 14, інтервал –
1,5), всі поля – 2 см. Обсяг тез 2-5 сторінки.
Приклад оформлення тез доповіді:
Секція: Економічні науки
Олійник І.Ю.
аспірант кафедри фінансів
Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Актуальні проблеми фінансової системи України
Текст доповіді
Література:

Рукописи,
оформлені
без
врахування
вищевикладених вимог, оргкомітет розглядати не
буде.
Автори несуть відповідальність за зміст і
достовірність поданих матеріалів.
Контактна інформація:
Міжнародний центр наукових досліджень
м. Київ, пр.-т С. Бандери, 9.
www.mcnd.ltd.ua
e-mail: mcnd-conf@ukr.net

