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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Форма участі :
Тематика конференції :
Офіційна мова конференції :
Мова написання робіт :
Обсяг матеріалів :

Міжнародний центр
наукових досліджень

МЦНД

Як взяти участь в
конференції?

1.

Оформіть роботу
згідно з вимогами

2.

Розрахуйте вартість
публікації за допомогою
калькулятора на сайті

3.

Здійсніть оплату
організаційного внеску

4.

Заповніть електронну
анкету на участь у заході

Прийом матеріалів
до 7 жовтня

дистанційна;
мультидисциплінарна (всі галузі науки);
французька (мова вихідних відомостей);
будь-яка;
від 2 до 10 сторінок;

Публікація на сайті
11 жовтня

Поштова розсилка
до 21 жовтня

Матеріали конференції:

》знаходитимуться у відкритому доступі на платформі Open Journal System;
》розміщуватимуться на умовах ліцензії СС Attribution 4.0 International;
》будуть доступні індексації в ORCID, Publons, Google Scholar тощо.

Збірнику з матеріалами конференції будуть присвоєні унікальні коди ISBN
та EOI, а також унікальний десятковий класифікатор (УДК).
Кожен учасник за необхідності може замовити унікальний EOI для своєї
роботи.
Кожен учасник має змогу замовити іменний сертифікат.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ
НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
1. Економічні науки
2. Сільськогосподарські науки
3. Державне управління та екологія
4. Технічні науки та інформаційні технології
5. Фізико-математичні науки
6. Хімічні науки
7. Біологічні науки
8. Медичні науки
9. Фармацевтичні науки
10. Ветеринарні науки
11. Психологічні та соціологічні науки
12. Соціальні комунікації та культурологія

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Педагогічні науки
Філологічні науки
Політичні науки
Філософські науки
Юридичні науки
Історичні науки
Географічні науки
Геологічні науки
Антропологія та археологія
Архітектура та мистецтвознавство
Військові науки, національна
безпека та спорт

ВЕБ-СТОРІНКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_11_10_2019.php

Всі роботи проходять оглядове
рецензування.
Організаційний внесок сплачується
лише за обробку рукопису та
поліграфічні послуги.
Плата за прийом роботи до
публікації не стягується.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
вул. Зодчих 40/103, м. Вінниця, Україна; 21037.
e-mail: mcnd@ukrlogos.in.ua
Тел.: +38 098 1948380;
Тел.: +38 098 1956755.

Умови участі та публікації, приклад оформлення матеріалів, інтерактивний калькулятор для
розрахунку організаційного внеску, онлайн-анкету учасника та багато іншої інформації можна
знайти на офіційній веб-сторінці заходу.

Конференція організована
сумісно з UKRLOGOS.IN.UA

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?

Сума організаційного внеску за публікацію роботи залежить від її обсягу:

1. UKRLOGOS.IN.UA надає
аутсорсингові послуги
МЦНД та займається усіма
організаційними моментами
(прийом робіт, їх рецензування,
інформаційні підтримка учасників,
підготовка до друку тощо)

2. Оплата організаційних
внесків здійснюється на
рахунок правовласника
UKRLOGOS.IN.UA: ГО
«Європейська наукова
платформа».
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УВАГА! Вартість доставки в суму організаційного внеску НЕ входить та
оплачується при отриманні посилки по тарифам поштового сервісу.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
Обсяг:
2-10 сторінок;
Розмір сторінки:
А4;
Орієнтація сторінки:
книжкова;
Розмір полів:
всі по 2 см.;
Допустимий шрифт:
Times New Roman, 14 кеглів;
Табличний текст:
Times New Roman, 12 кеглів;
Міжрядковий інтервал: полуторний (1,5);
Вирівнювання:
по ширині;
Абзацний відступ:
1 см.;
Рисунки, таблиці та схеми розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються
вперше, або на наступній сторінці. Схеми повинні бути згруповані. Формули
набираються за допомогою редактора формул в Microsoft Word. Нумерація сторінок та
автоматична розстановка переносів відсутні. Список джерел оформлюється в стилі АРА.

Матеріали, оформлені не за вимогами будуть повернуті на доопрацювання.
УДК роботи, анотація, ключові слова та інші
структурні елементи, що не зазначені в вимогах,
НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику.
Виділення напівжирним/курсивним шрифтом по
тексту роботи допускається лише у випадках, коли
це необхідно для авторського структурування
роботи (наприклад: вступ, методи дослідженя
тощо). Всі інші виділення по тексту будуть видалені.
Отримувач:
ГО «Європейська наукова платформа»
Код ЄДРПОУ:
39965941

МФО:
302689

Рахунок IBAN:
UA693026890000026009055324296
Призначення платежу:
За публікацію матеріалів від *П.І.Б*
або
Отримувач:
HOLDENBLAT MARIIA
Номер карти:
5329 5720 0032 1795
Призначення платежу:
За публікацію матеріалів від *П.І.Б*

Послідовність розміщення матеріалів:
1. Назва доповіді – великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів,
вирівнювання по центру;
2. Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за
наявності), посада (за наявності), повна назва місця роботи або навчання
- шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
3. Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий
ступінь та звання, посада, повна назва місця роботи - шрифт звичайний,
14 кеглів, вирівнювання по правому краю.
4. Країна – шрифт курсив, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
5. Текст роботи – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині;
6. Список використаних джерел – шрифт звичайний, 14 кеглів,
вирівнювання по ширині, оформлення АРА.

