
 

Конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ 
 

Переглянути в браузері 

 

   

 

Web-сторінка конференції Вимоги до матеріалів Попередні випуски  

   
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
  

 

Місто проведення: Луцьк, Україна; 
Прийом матеріалів: до 1 березня; 
Публікація на сайті: 5 березня; 
Поштова розсилка: 15 березня; 
 

Форма участі: дистанційна; 
Тематика: мультидисциплінарна; 
Обсяг матеріалів: до 5 сторінок. 
 

УВАГА! Конференція студентська. Науково-педагогічним працівникам 
ВНЗ, викладачам коледжів та працівникам науково-дослідних установ 

рекомендується брати участь лише у якості наукового керівника. 
  

Кожний учасник отримає 
іменний сертифікат. 

https://go-vropejska.esclick.me/E4uO6wp8llWu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uP5tTKIbmu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uPAa8ZUfmu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uPFGnogjGu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOBdUNxpGu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uP1Co56XWu


 

 
Конференцію зареєстровано 
УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління 
МОН України). Посвідчення № 45 
від 18.01.2021. 
 
Збірнику з матеріалами конференції 
буде присвоєно унікальний коди 
ISBNта DOI. 

Кожній роботі в збірнику можна присвоїти 
унікальний DOI за бажанням автора, або 
замовити швидку індексацію роботи в 
Google Scholar. 

Безкоштовно кожен учасник може зробити 
запит на термінове отримання офіційного 
підтвердження про участь у конференції, 
завіреного цифровим підписом та 
електронною печаткою для надання 
такого документу в ВНЗ при заповненні 
рейтингу, захисті дипломних тощо. 

  
 

 

  

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 
Сума внеску за публікацію роботи  обсягом до 5 сторінок (включно) становить: 

  

130 грн. 
  

 

Електронний сертифікат учасника 
 

безкоштовно (включено в вартість публікації) 
  

Лише друкований сертифікат*  
 

+ 50 грн. 
  

Друкований збірник та сертифікат* 
 

+ 100 грн. 
  

Індексація в Google Scholar 
 

+ 50 грн. 
 

https://go-vropejska.esclick.me/E4uPJxT3sneu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uPJxT3sneu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uPTKnYGvOu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uPY1SnSzOu


* вартість доставки вже включено у суму 
  

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ? 
① ознайомтесь з вимогами до матеріалів та відповідно до них оформіть свою роботу; 
② підрахуйте розмір організаційного внеску та сплатіть його будь-яким зручним 
способом; 
③ заповніть електронну анкету на участь, прикріпивши матеріали та квитанцію про 
оплату. 

  
  

 

 

UKRLOGOS.IN.UA 

Платформа, створена з метою розвитку та 
популяризації української науки та 
впровадження цифрових технологій в 
українську науково-видавничу галузь. 

Ми пропонуємо лише перевірених видавців та 
відповідальних організаторів конференцій, а 
також надаємо підтримку у випадку виникнення 
проблем на всіх етапах співпраці. 
 

Контакти 
info@ukrlogos.in.ua 

+38 (098) 194-83-80 

+38 (098) 195-67-55 

      

Відписатися від цієї розсилки 

 

 

Ви отримали цей лист, оскільки підписані на розсилку новин платформи ukrlogos.in.ua 

   

 

 

https://go-vropejska.esclick.me/E4uOL0osLxeu
mailto:info@ukrlogos.in.ua
tel:380981948380
tel:380981956755
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOn8oLWLOu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOrpTaiPuu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOwW8puT0u
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOPhU7Y1Ou
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOUO9Mk58u
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOZ4obw9mu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOdlTr8Dmu
https://go-vropejska.esclick.me/E4uOiS96KHGu

