
 
 

 

Перейти на сайт Переглянути вимоги Заповнити анкету 

    

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
  

 

Місто проведення: Суми, Україна; 
Прийом матеріалів: до 3 жовтня; 
Публікація на сайті: 7 жовтня 2022; 
Поштова розсилка: до 21 жовтня 2022; 
 

Форма участі: дистанційна; 
Тематика: мультидисциплінарна; 
Обсяг матеріалів: від 2 до 5 стор (тези) 
або від 6 до 10 сторінок (стаття). 
 

Всім учасникам безкоштовно надаватиметься іменний сертифікат.  
  

Організатор: Міжнародний центр 
наукових досліджень.  
Реєстраційний номер запису 

https://go-vropejska.esclick.me/HaYJTanUJeGu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJmLST5uGu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJr27iHyOu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJvimxU2Ou
https://go-vropejska.esclick.me/HaYIe1TnAwuu


 

організації в державному 
реєстрі формувань - 1499141. 
 
Конференцію зареєстровано в 
УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері 
управління МОН 
України). Посвідчення 
№ 345 від 26.08.2022. 

Збірнику з матеріалами конференції 
будуть присвоєні ISBN та DOI. 
Збірник буде відображатися 
в CrossRef та OUCI. 

Бажаєте дізнатись більше?  

 

  

Кожній роботі збірника можна замовити індексацію в Google Scholar 
(протягом 1 місяця з моменту публікації). 

  

 

  

  

Всі учасники мають змогу замовити сертифікат, що засвідчуватиме участь у 
заході та міститиме рекомендацію щодо зарахування не менше 0,1 кредиту 
ЄКТС (3 години) за результатами самоосвіти, як форми професійного 
навчання для науково-педагогічних та педагогічних працівників, державних 
службовців та інших фахівців, що проходять стажування. 

 
 

   

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

Сума внеску за публікацію роботи залежить від її обсягу та становить: 
  

https://go-vropejska.esclick.me/HaYK0PSCg6Wu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYK567RsAWu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYK9mmh4E0u
https://go-vropejska.esclick.me/HaYKETRwGIWu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYIii92N0uu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYInOoHZ4mu


 

від 2 до 5 сторінок: 

180 грн. 
 

від 6 до 10 сторінок: 

220 грн. 
 

 

Електронний збірник (PDF) 
 

безкоштовно (включено в вартість публікації) 
  

Іменний(і) сертифікат(и) участі 
 

безкоштовно (включено в вартість публікації) 
  

Електронна довідка про прийом 
 

безкоштовно (включено в вартість публікації) 
  

Друкований примірник збірника 
та сертифіката(ів), включаючи доставку 

Новою Поштою або УкрПоштою (на вибір) 
 

+ 250 грн (за необхідності) 
 

 

Індексація в Google Scholar 
 

+ 100 грн (за необхідності) 
 

 
 

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. 

Завантажити інформаційний лист конференції  

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ  

  

 

 

UKRLOGOS Group 

 

 
 

Контакти 

info@ukrlogos.in.ua 

+38 (098) 194-83-80 

+38 (098) 195-67-55 

      

 

 

   

 

 

https://go-vropejska.esclick.me/HaYIs5TWl8mu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYIwm8lxC0u
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJ1So19GOu
mailto:info@ukrlogos.in.ua
tel:380981948380
tel:380981956755
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJhenDtqOu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJ69TGLKuu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJAq8VXO8u
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJFWnkjSWu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJKDSzvWeu
https://go-vropejska.esclick.me/HaYJOu8F7a0u

