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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у I Міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції «Актуальні 
питання фізико-математичних та технічних наук: 
теоретичні та прикладні дослідження». 

Мета конференції – всебічне обговорення наукових і 
практичних проблем фізико-математичних та 
технічних наук. 
 
За результатами конференції всім учасникам будуть 
надіслані в електронному вигляді: 
 сертифікат про участь у заході; 
 програма конференції; 
 збірник наукових праць (тез доповідей). 

Список всіх учасників конференції та збірник тез 
доповідей публікуються на постійній сторінці заходу. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, 
англійська.  

Форма участі – дистанційна. 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей на постійній 
сторінці заходу, а приклад оформлення тез доповідей 
за посиланням: https://openscilab.org/wp-
content/uploads/2020/11/_tezy.doc 

 
Структура тез доповіді 

• Назва тез доповіді 
• Інформація про авторів  
• Основний текст 
• Список використаних джерел 

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. 
Відповідальність за якість та зміст публікацій несе 
автор. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. До 24 березня 2021 року (включно) необхідно 
зареєструватися як учасник конференції: 

 заповнити форму участі за посиланням:  
https://openscilab.org/ua/?p=3715/#forma  

або 
 надіслати на електронну пошту 
conference@openscilab.org заявку, яку можна 
завантажити за посиланням:  https://openscilab.org/wp-
content/uploads/aktualni-pitannja-fiziko-matematichnih-
ta-tehnichnih-nauk-teoretichni-ta-prikladni-
doslidzhennja/_zayavka.doc (файл повинен мати назву 
відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc). 

2.  У формі для реєстрації учасників конференції або 
разом із заявкою, яка надсилається електронною 
поштою,  прикріпити файл з тезами доповіді (файл 
повинен мати назву відповідно до прізвища першого 
автора: Прізвище_тези.doc). 

3. Після успішного рецензування надісланих тез, 
учасникам електронною поштою надійдуть реквізити 
для оплати організаційного внеску. 

Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь. 

Для іноземних учасників організаційний внесок 
складає 10 дол. США за доповідь. 

4. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на 
електронну пошту conference@openscilab.org (файл 
повинен мати назву відповідно до прізвища першого 
автора: Прізвище_квитанція). 

5. Після проведення конференції впродовж тижня 
відбудеться розсилання та публікація матеріалів 
конференції.  

 

 

 

 

Напрями роботи конференції: 

 Астрономія 
 Інформатика і кібернетика 
 Математика 
 Механіка 
 Фізика 
 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
 Безпека життєдіяльності 
 Будівництво 
 Галузеве машинобудування 
 Геодезія 
 Електроніка 
 Електротехніка 
 Енергетика 
 Інформатика, обчислювальна техніка та 

автоматизація 
 Машинознавство 
 Металургія 
 Обробка матеріалів у машинобудуванні 
 Прикладна геометрія, інженерна графіка та 

ергономіка 
 Прилади 
 Радіотехніка та телекомунікації 
 Розробка корисних копалин 
 Суднобудування 
 Технологія харчової та легкої промисловості 
 Транспорт 
 Хімічні технології 

 

 

 

 

 

Постійна сторінка заходу: 
https://openscilab.org/ua/?p=3715/  


