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НАУКОВИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
Публікація тез та статей у збірках наукових конференцій по всьому світу

НДЦ «InterConf» - міжнародне представництво, що діє для освітлення наукових заходів, що проходять
по всьому світу і працюють за підтримки International Conference Alerts, Conference Monkey, Academic
Conference Worldwide, Перелік наукових видань, UKRLOGOS.IN.UA, Academics Conferences at a Glance
та інших наукових платформ.

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

SCIENTIFIC PROGRESSIVE
METHODS AND TOOLS

16-18

Avots (Riga, Latvia).

червня
2022

Загальна інформація
Форма участі: заочна.
Тези та статті учасників конференції будуть опубліковані в збірнику з присвоєнням останньому УДК,
авторського знаку і ISBN 978-9934-534-34-8 видавцем Avots (Riga, Latvia).
Прийом робіт здійснюється до 6 червня.
Збірник в електронному варіанті буде розміщений на сайті 18 червня 2022 року.
Всі учасники відразу після прийняття їх роботи до публікації отримають іменні сертифікати з
12 годинами дистанційної роботи (час, передбачений на написання наукової роботи).
Всі опубліковані статті будуть проіндексовані в Google Академії протягом 1-3 місяців.
До участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, науковці, аспіранти та докторанти, фахівці різних наукових профілів і
напрямів, викладачі вищих навчальних закладів та коледжів, студенти та інші зацікавлені особи.
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Секція 1. Економіка підприємств
Секція 2. Регіональна економіка
Секція 3. Міжнародна економіка та міжнародні відносини
Секція 4. Менеджмент
Секція 5. Маркетинг, реклама та PR
Секція 6. Фінанси і кредит
Секція 7. Облік і аудит
Секція 8. Педагогіка та освіта
Секція 9. Філософія і пізнання
Секція 10. Релігієзнавство
Секція 11. Політологія і державне управління
Секція 12. Соціологія і суспільний устрій
Секція 13. Психологія і психіатрія
Секція 14. Філологія і лінгвістика
Секція 15. Літературознавство
Секція 16. Журналістика та телекомунікації
Секція 17. Право і міжнародне право
Секція 18. Географія і краєзнавство
Секція 19. Мистецтвознавство, культурологія та етнографія
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Секція 20. Історія та археологія, архівознавство
Секція 21. Астрономія, космос і авіація
Секція 22. Біологія та біотехнології
Секція 23. Медицина і фармацевтика
Секція 24. Екологія і ветеринарія
Секція 25. Геологія, мінералогія і ґрунтознавство
Секція 26. Природокористування, ресурсозбереження та екологія
Секція 27. Енергетика
Секція 28. Фізика і математика
Секція 29. Хімія та матеріалознавство
Секція 30. Агротехнології та аграрна промисловість
Секція 31. Легка і харчова промисловість
Секція 32. Загальна інженерія і механіка
Секція 33. Радіотехніка, електроніка і електротехніка
Секція 34. Моделювання і нанотехнології
Секція 35. Інформаційні та веб-технології
Секція 36. Архітектура, будівництво та дизайн
Секція 37. Фізична культура і спорт
Секція 38. Військова справа і національна безпека

Як стати учасником і опублікувати роботу?
• оформіть статтю відповідно до вимог і за зразком, наданим на сайті;
• до 6 червня надішліть статтю на розгляд, заповнивши електронну форму на сайті і очікуйте на
відповідь організаційного комітету конференції (від 2 до 8 годин);
• після отримання відповіді оплатіть організаційний внесок;
Після обробки платежу (від 2 до 24 годин) на електронну пошту учасника буде відправлений сертифікат про
участь; в зазначену дату на сайті буде розміщено збірник з опублікованою статтею.

Вартість публікації
10 EUR = 300 грн. [електронний збірник на сертифікати]
Оплатити послуги публікації можна за допомогою кнопки онлайн-оплати через інтегровану систему на
сайті (для учасників з будь-якої країни світу) або за банківськими реквізитами (підходить лише для учасників з
України). Реквізити та форма оплати знаходиться у відповідному розділі сайту. Увага! Оплату необхідно
проводити тільки після отримання підтвердження про прийняття роботи до публікації.

Вимоги до статті
Матеріали приймаються тільки в форматі документа Microsoft Word (*.doc, або *.docx);
Мова статті: українська, російська; англійська.
Публікація статей на інших мовах можлива тільки якщо стаття написана носіями цих мов.
Основна вимоги:
• орієнтація сторінки книжкова (всі малюнки і таблиці повинні поміститися, оскільки альбомна орієнтація
заборонена);
• поля документа: по 2 см з кожного боку;
• шрифт: Times New Roman, 14;
• міжрядковий інтервал: полуторний (1,5).
Об'єм статті: від 2 до 10 сторінок.
Запозичення тексту не більше 35%. На всі використані джерела повинні надаватися посилання.
Порядок розміщення інформації в статті:
• ПІБ авторів повністю: вирівнювання по центру, напівжирний шрифт;
• науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання: вирівнювання по центру;
• назва статті: літери верхнього регістру, вирівнювання по центру, напівжирний шрифт;
• анотація (обов'язково для робіт більше 5 сторінок): не менш 30 слів, вирівнювання по ширині,
курсивний шрифт;
• ключові слова (обов'язково для робіт більше 5 сторінок): не менше 3 слів, вирівнювання по ширині,
курсивний шрифт;
• основний текст статті: вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,25 см;
• список джерел: оформляється в порядку згадування в тексті в будь-якому з діючих форматів цитування
(національний ДСТУ / АРА / АМА / Chicago / Harvard тощо).
Список джерел надається в кінці роботи, підрядкові посторінкові посилання заборонені.
На все малюнки і таблиці по тексту даються посилання (наприклад: рис. 1. або табл. 1). Розмір
шрифтів в таблицях і рисунках повинен бути не менше Times New Roman, 10.
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Приклад оформлення
Нижче надано зразок оформлення роботи. Будь ласка, враховуйте, що єдиний допустимий шрифт Times
New Roman в розмірі 14 з інтервалом 1,5.

Прізвище Ім’я По батькові
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
Прізвище Ім’я По батькові
студент III курсу
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
НАЗВА СТАТТІ
Анотація. Текст анотація.
Ключові слова: слово 1, слово 2, слово 3.
Основний текст статті. Основний текст статті. Основний текст статті. Основний
текст статті. Основний текст статті...

1. Джерело 1.
2. Джерело 2.
3. Джерело 3.

Список джерел: / References:

Електронна пошта організаційного комітету:
info@interconf.top

Посилання на НВЦ «InterConf»:
https://interconf.top
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