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Nonfiction-видавництво Порталу «Футуролог» (http://futurolog.com.ua/publish/17 )
запрошує представників наукової спільноти (вчених, дослідників, викладачів,
докторантів, аспірантів, пошукачів, магістрантів, студентів), представників усіх сфер
бізнесу, культури, віртуальних спільнот взяти участь у відкритому заході

СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА КАТАСТРОФ
міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
11 березня 2020 р, Київ
17 глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР), сформульовані ООН у 2015 році, на
світовому рівні визначили найактуальніші стратегічні напрями для людства до 2030 року. Але
кожний з нас вже практично усвідомлює, з яким саме рівнем невизначеності та катастроф ми
зіштовхнемося протягом найближчої декади... Кожний день ставить нові термінові завдання, що
не були передбачені раніше. Їх вирішення потребує оперативності і не має права на помилку.
Метою Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сталий розвиток в
умовах невизначеності та катастроф» є спроба узгодження та конкретизації плану
обґрунтованих практичних дій протягом найближчої декади, з точки зору науковців та практиків.
Міждисциплінарні напрями конференції
(17 цілей сталого розвитку):
1. Подолання бідності
2. Подолання голоду, розвиток сільського
господарства
3. Міцне здоров'я і благополуччя
4. Якісна освіта
5. Гендерна рівність
6. Чиста вода та належні санітарні умови
7. Доступна та чиста енергія
8. Гідна праця та економічне зростання
9. Промисловість, інновації та
інфраструктура
10. Скорочення нерівності
11. Сталий розвиток міст і громад
12. Відповідальне споживання та
виробництво
13. Пом'якшення наслідків зміни клімату
14. Збереження морських ресурсів
15. Захист та відновлення екосистем суші
16. Мир, справедливість та сильні інститути
17. Партнерство заради сталого розвитку
18. Інший напрям, актуальний, з Вашої
точки зору.

Формат участі в Конференції: дистанційний із
можливістю відео-доповіді (за бажанням Авторів).
Відео-формат
науково-практичної
конференції
вперше в Україні був запроваджений на платформі
http://futurolog.com.ua у межах спільної конференції
Порталу «Футуролог» з ІФНТУНГ. (Приклади див.
http://futurolog.com.ua/publish/20171130ua.phtml
http://futurolog.com.ua/publish/14 )

Робочі мови:
білоруська.

українська,

англійська,

та

польська,

Прийом матеріалів: до 11.03.2020 включно
(передбачено знижку при реєстрації до 29.02.2020
включно. При цьому надіслати матеріали і сплатити
внесок зі знижкою можна до 11.03.2020 включно).

Матеріали Конференції (статті, тези) будуть
опубліковані у мережному електронному науковому
збірнику на порталі «Футуролог» futurolog.com.ua.
Збірнику Книжковою палатою України надається
ISBN. Збірник розповсюджуватиметься у відкритому
доступі у мережі Інтернет.
Випуск Збірника заплановано на 28.03.2020.
Сертифікати будуть відправлені Авторам до
05.04.2020.

Реєстрація і подача матеріалів
Для участі у Конференції, публікації тез, статей та відео-доповідей (за бажанням) необхідно до
11.03.2020 р. (включно) надіслати:
1. реєстраційну
форму
в
електронному
вигляді
на
електронну
адресу
info@futurolog.com.ua (зразок Форми див. нижче). Реєстраційну форму також можна
заповнити
і
подати
через
Портал
«Футуролог»
на
сторінці
http://futurolog.com.ua/publish/submit (співавтори подають одну форму);
2. тези (чи статтю) в електронному вигляді, оформленні у відповідності з технічними
вимогами (див. нижче), надіслати на електронну адресу info@futurolog.com.ua;
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3. (за бажанням) файл із відео-доповіддю надсилається окремо на іншу електронну адресу
futurolog.big.data@gmail.com; формат відео – *.mp4, назва файлу має співпадати з
прізвищем першого автора. Приклад відео див. http://futurolog.com.ua/publish/20171130ua.phtml.
4. після отримання від Оргкомітету підтвердження прийняття матеріалів і реквізитів (увага!
реквізити змінено) необхідно сплатити організаційний внесок і надіслати скан-копію (чи
фото) квитанції (чеку чи платіжного доручення) про сплату. Назва файлу ПІБ_Внесок.jpg.

Організаційний внесок
Розуміючи складну ситуацію в економіці, організаційний внесок за участь у конференції є
гранично символічним. При необхідності Учасники можуть додатково замовити Сертифікат, що
у традиційному паперовому вигляді підтверджує електронну публікацію та участь у Конференції.
Вартість публікації

За публікацію матеріалів* і участь у Конференції
Відео-доповідь** (за бажанням)
Сертифікат (за бажанням), який у паперовому вигляді
підтверджує участь у Конференції і електронну публікацію.

при реєстрації

при реєстрації

до 29.02.2020 р.

з 01.03.2020 р.

95 грн

115 грн
10 грн
38 грн

*- обсяг тез до 3-х сторінок. Кожна наступна сторінка, яка перебільшує вказаний обсяг (для статей), сплачується
додатково у розмірі 10 грн.
** - тривалість відео - до 5 хвилин (рекомендована). Кожна наступна хвилина, яка перебільшує вказану тривалість,
сплачується додатково у розмірі 10 грн.

Сплата організаційного внеску можлива лише тільки після отримання від Оргкомітету
підтвердження прийняття матеріалів до публікації, за реквізитами, що надійдуть на E-mail
автора публікації!!!
Оплату можна здійснити одним з наступних способів:
 через касу будь-якого банку в Україні;
 платіжним дорученням з розрахункового рахунку (у тому числі інтернет-банкінгом);
 через платіжний термінал самообслуговування.
Технічні вимоги до оформлення матеріалів:
Тези чи статті подаються у вигляді електронного файлу у форматі Microsoft Word (*.doc чи
*.docx). Назва файлу: ПІБ_тези(стаття).doc. (Якщо авторів кілька осіб, рядки 2,3,4 для
кожного Автора оформлюються окремо)
- Обсяг – до 3 сторінок А4 (для тез). Кожна наступна сторінка, яка перебільшує вказаний
обсяг (для статей), сплачується додатково у розмірі 10 грн; орієнтація - книжкова; шрифт –
Arial, кегль -12 ; абзацний відступ – 1,25 см, міжстрочковий інтервал -1; вирівнювання – за
шириною; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
- Перший рядок – УДК (оформлюється з використанням сервісів http://www.udcsummary.info
або https://teacode.com/online/udc). Шрифт – напівжирний, вирівнювання – за лівим боком.
- Другий рядок - ініціали і прізвище автора(-ів). Шрифт – напівжирний, вирівнювання – за
лівим боком.
- Третій рядок (за бажанням) – науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання.
Шрифт – курсив, вирівнювання – за лівим боком.
- Четвертий рядок (за бажанням) - електронна адреса, адреса у соціальній мережі. Шрифт –
курсив, вирівнювання – за лівим боком.
- П’ятий рядок – назва тез, статті. Назва повинна стисло відображати зміст. Великі літери,
шрифт – напівжирний, центрування.

-

Далі - текст статті чи тез. Вирівнювання за шириною. Формули повинні бути набранні за
допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул у Microsoft Word for Windows).
Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках - [2, с. 36], де перша цифра
означає порядковий номер джерела у переліку, друге число – номер сторінки.
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-

Назва розділу «Список бібліографічних посилань (References)» розташовують наприкінці
статті чи тез, шрифт напівжирний, вирівнювання – по центру. Список посилань
нумерований, арабськими цифрами з точкою, вирівнювання – по ширині. Правила і
приклади оформлення бібліографічних посилань за ДСТУ 8302 : 2015 – див. на Порталі
http://futurolog.com.ua/publish/authors.phtml.
(за бажанням) тривалість відео - до 5 хвилин (рекомендована), формат файлу – ПІБ.mp4.
Зміст відео має відповідати загальновизнаним принципам YouTube-спільноти

-

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/ru/communityguidelines.html.

Про отримання матеріалів Оргкомітет протягом 3-х днів обов’язково надсилає підтвердження на
Е-mail, вказаний при реєстрації! (Якщо цього раптово не станеться, обов’язково повідомте,
будь ласка, щоб ми миттєво могли виявити і усунути технічний збій!)
Автор(и), що подає(-ють) матеріали для публікації, погоджується(-ються), що:







відповідальність за достовірність поданої у праці інформації, несе(-уть) автор(-и);
автор(и) зберігає(-ють) за собою всі авторські права і одночасно надає(-ють) Порталу «Футуролог»
http://futurolog.com.ua (Постачальнику) право першої публікації і подальшої популяризації поданого матеріалу з
вказівкою авторства, у тому числі в соціальних мережах.
презентація чи відеозапис доповіді (при умові наявності такої) не міститиме жодних матеріалів, захищених
авторськими правами третіх осіб, або матеріалів, на які поширюються інші майнові права третіх осіб, крім
якщо Автор(-и) отримав(-ли) дозвіл від законного власника таких матеріалів або якщо Автор(-и) на інших
підставах має(ють) законне право на розміщення таких матеріалів і надання YouTube усіх ліцензійних прав,
що надаються згідно з цими Умовами користування. Відеозапис доповіді відповідає принципам спільноти
YouTube https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/ru/communityguidelines.html.
надсилаючи Реєстраційну форму Автор(и) надає(ють) згоду на збір та обробку його(їх) персональних даних, а
саме: П.І.Б., номер телефона, адреса електронної пошти, сторінок у соціальних мережах (при наявності), які
збіраються з метою надання послуг з електронної публікації праці Автора(ів), підтвердження факту
публікації, популяризації праці Автора та інформування про подальші заходи; а також місце проживання (при
необхідності пересилання сертифіката). Перелічені персональні дані будуть включені до бази даних "Кліенти",
яка знаходиться за адресою Постачальника та використовується для забезпечення досягнення вказаних
вище цілей.

Організаційний комітет Конференції
Kyivstar: +38(067)990-67-67; Vodafone: +38(099)-508-01-09; Lifecell: +38(093)971-13-35 (Viber);
E-mail: info@futurolog.com.ua (для відео-доповідей - futurolog.big.data@gmail.com)
http://futurolog.com.ua/publish
YouTube: www.youtube.com/FuturologUA
Facebook: https://fb.com/futurolog.com.ua
Instagram: www.instagram.com/futurolog_nonfiction
Twitter: https://twitter.com/FuturologUA

Реєстраційна форма Учасника
Назва конференції
ПІБ автора (-ів)



Сталий розвиток в умовах невизначеності та катастроф
(11.03.2020), http://futurolog.com.ua/publish/17

1.
2.

Назва тез (статті)
Відеозапис доповіді (за бажанням)



Планую подати

 Не планую подавати

Телефони/сторінка у соціальній мережі
E-mail


Потреба у Сертифікаті (за бажанням)

Поштова адреса з індексом для надсилання
Сертифікату (при необхідності). Сертифікат
надсилається
рекомендованим
листом
«Укрпошти»

Сертифікат(-и) потрібні на ім’я ___________________________
/імена__________________________________________
 Сертифікат не потрібен
Індекс:_________________
Місто:__________________
Вулиця:_________________
Будинок:________________
Квартира:________________
Кому:____________________
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