Інформація про наші інші конференції тут: https://twitter.com/iScience_
Шановні колеги!
Запрошуємо студентів, аспірантів, докторантів, вчених та практикуючих
спеціалістів взяти участь у VII науково-практичній конференції «Інновації в
сучасному світі».
Конференція буде проведена 27 травня 2018 року у Великій Британії у
дистанційному форматі.
Після проведення буде випущено збірник матеріалів конференції, якому буде
присвоєно ISBN Великої Британії.
Приймаються роботи англійською, українською та російською мовами.
Кількість авторів однієї роботи не обмежується.
Крайній термін прийому матеріалів – 27 травня. Електронний збірник (та
сертифікати) буде розіслано до 15 червня, паперовий – до 5 серпня.
Конференція мультидисциплінарна, приймаються роботи з наступних
напрямків:
1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні науки
6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні науки
8. Економічні науки
9. Філософські науки
10. Філологічні науки
11. Географічні науки
12. Юридичні науки
13. Педагогічні науки
14. Медичні науки
15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. Мистецтвознавство
18. Архітектура
19. Психологічні науки
20. Соціологічні науки
21. Політичні науки
22. Культурологія

Приймаються роботи у форматі .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14,
міжрядковий інтервал 1,5, усі поля 2. Тези мають бути структурованими.
«Шапка» має відповідати наступній структурі:
Ми використовуємо чорно-білий друк, тому бажано не вставляти в роботу
кольорові малюнки, діаграми та схеми.
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Анотація та ключові слова мовою роботи та англійською обов’язкові

Для участі в конференції учасник має сплатити оргвнесок, що розраховується
згідно з таблицею, наведеної нижче.

В оргвнесок входить:
- електронний збірник та електронні
сертифікати для всіх авторів та наукового
керівника,
- два екземпляри друкованого збірника та
друковані сертифікати для всіх авторів і
наукового керівника,
- пересилка
Оргвнесок

5 USD за сторінку, але не менше
45 USD
Додатковий друкований збірник
20 USD за кожен екземпляр
Знижка по «картці науковця» (надсилається 10%
учасникам, що брали участь в наших
конференціях та замовляли друковану
продукцію)
Увага! З роботою автра без наукового ступеня подається рецензія наукового
керівника або визнаного експерта у даній галузі.
Реквізити для сплати оргвнеску надсилаються після затвердження роботи.
Оплата повинна бути здійснена упродовж 3 діб з моменту отримання
реквізитів.

Роботи приймаються до 10 червня 2017 року включно. Для участі у конференції
потрібно заповнити анкету за посиланням https://goo.gl/forms/HdVvQ9oSdM7H8W4j2,
потім надіслати на скриньку uk@inter-conf.info файл з тезами у форматі .rtf.
Тема листа обов’язково повинна складатися зі слів «реєстрація» та прізвища
першого автора.
Редакція залишає за собою право скорочення та/або виправлення матеріалів
без втрати змісту, а також відмови у публікації.
Усі питання надсилайте на адресу mail@inter-conf.info або телефонуйте
+38 067 118 74 01 .

З повагою,

Наукова ініціатива «Універсум»

