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Шановні колеги!
Інформуємо Вас, що прийом заявок на участь у конференції та текстів
доповідей проводиться до 15 травня 2017 р.
Можливе поселення у санаторії «Молдова» (адреса готелю: вул.
Посмітного, 2 — р-н Аркадії, e-mail:sanatory-moldova@mail.ru).
В санаторії блоки з 2-х кімнат, кожна з яких на 2 особи (разом 4 людини) із
зручностями коштує 1000 грн. Ціна проживання одної людини 250 грн на добу.
Контактні тел.: 048-702-76-64, 0963313962 (Тетяна Михайлівна).
Можливе також поселення в готелі «Вікторія», який розташований на
відстані 200 м від санаторії «Молдова».
Категорія
номера

Тариф
без сніданку

Полулюкс
двомісний
Підселення 3-ій
особи
Двомісний
стандартний
Одномісний
стандартний

900 грн.
+ 120 грн
580 грн.
420 грн.

Відділ бронювання: 0505620460

Шановні колеги! Наполегливе прохання повідомити про участь у
конференції і бронювання номерів як найшвидше.

Програма конференції буде формуватися на підставі поданих заявок учасників.
У рамках конференції планується проведення конкурсу навчальних і наукових видань
вищих навчальних закладів.
Мета конкурсу — визначення видань із найкращим оформленням вихідних відомостей.
Для участі в конкурсі учаснику потрібно подати конкурсній комісії по одному примірнику
видання з кожної номінації, яке було випущено в 2016—2017 рр.
Номінації: "Краще оформлення підручника", "Краще оформлення навчального
посібника (навчально-методичного посібника)", "Краще оформлення монографії", "Краще
оформлення словника".
Учасникам конференції пропонується представити видавничу продукцію свого
вищого навчального закладу у вигляді стендової рекламної інформації.
Вимоги до тексту доповіді: кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий
інтервал — 1.5, обсяг — 8—12 сторінок.
Заплановано публікацію матеріалів конференції.
Заявки на участь і тексти доповідей надсилати до 15 квітня 2017 р. на електронну адресу:
druk@onu.edu.ua.
Для участі у конференції необхідні:
 Заявка на участь у роботі конференції (форма заявки додається).
 Текст доповіді.
 Демонстраційні матеріали доповіді (у вигляді електронної презентації).
Витрати на проїзд, проживання та харчування тощо (за рахунок учасників
конференції).
Організаційний внесок становить 300 грн (сплачується під час реєстрації).
Для підтримки та надання спонсорської допомоги у проведенні науковопрактичної конференції та виданні матеріалів конференції заохочуються небайдужі
особи та установи.
З усіх організаційних питань звертатися до організаційного комітету
в м. Києві:
Погореловська Ірина Олександрівна (044) 296-32-36
Плиса Галина Миколаївна (044) 292-61-81,
e-mail: isbn@ukrbook.net
в Одесі:
Юргелайтіс Ніна Георгіївна:(048) 723-28-39
Дьяченко Лариса Федорівна:(048) 723-28-39
Слюсаренко Варвара Дмитрівна (048) 723-28-39
e-mail: druk@onu.edu.ua

