
УМОВИ УЧАСТІ 
 

До 01 квітня 2018 року надіслати на електронну адресу конференції 

Conf.htek@gmail.com 

‾ текст тез доповіді, оформлений згідно з наданими вимогами; 

‾ заявку на участь у конференції за наданою формою; 

‾ копію документа про сплату організаційного внеску та за 

проживання в готелі; 

‾ попереднє замовлення на проживання; 

‾ визначити форму участі у конференції (очна або заочна),  

‾ потребу у мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах. 

 

Регламент проведення конференції 

 

Початок роботи конференції 29 травня 2018  року  

15.00- 15.30 – Реєстрація 

15.30- 17.00 – Пленарне засідання 

17.00- 17.30 – Перерва  

17.30- 19.00 – Робота в секціях 

 

Оргкомітет пропонує резервування житла за кошти учасників у 

готельно-туристичному комплексі «Ксенія». 

У зв’язку з популярністю та принадністю у туристів місця 

проведення, просимо забронювати та сплатити внесок за проживання 

завчасно. 

Вартість добового проживання і триразового харчування – 480 грн. 

Детальніше за телефоном: 050 98 55 142 

 

Для участі  у науково-практичній конференції та публікації статті у 

збірнику матеріалів необхідно сплатити організаційний внесок – 190 грн. 

(в організаційний внесок входить оплата за розміщення статті, підготовка 

програми і сертифікатів тощо). 

 

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у 

міжнародному фаховому журналі “ScienceRise”, який є 

мультидисциплінарним наукометричним виданням та індексується у 

світових наукометричних базах даних і системах: IndexCopernicus, CrossRef, 

РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory 

Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals 

Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, 

Sherpa/Romeo.  

 

Мінімально 900 грн. за 10 сторінок. Якщо більше, то 50 грн. кожна 

наступна сторінка. Сюди входить перевірка розширеної англійської анотації, 

сам журнал, додрукова підготовка. 



Журнал спеціалізується за наступними направленостями: біологічні, 

економічні, історичні, педагогічні, технічні, філософські науки і може бути 

фаховим для дисертаційних досліджень з педагогічних, біологічних, 

медичних та фармацевтичних наук 

Більш детальна інформація щодо оформлення статті на сайті ХТЕК 

КНТЕУ 

 

Платіжні реквізити: 
 

Одержувач – Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Організаційний внесок за участь у конференції 

Р/р 31257238113934 в ДКСУ м. Київ 

МФО 820172, код 33297933 

Обов’язково вказати ПІБ особи та навчальний заклад! 
 
 


