Інформація про наші інші конференції тут: www.iscience.me.

Шановні колеги!
Раді запросити студентів, аспірантів, докторантів, вчених та
практикуючих спеціалістів взяти участь у XXVI науково-практичній
конференції «Нові тенденції в науковому світі».
Конференція буде проведена 8 вересня 2018 року у м. Моррісвілль, США
у дистанційному форматі.
По завершенню конференції буде випущено збірник матеріалів
конференції, якому буде апмсвоено вихідні дані американського видавництва
та ISBN США.
Приклад вихідних даних опублікованих матеріалів:
Ivanova, I. Ways of production of grapheme. // Proceedings of II International
scientific conference “World Science in 2016: Results”. Morrisville, Lulu Press.,
2017. PP 150-155.
До участі допускаються роботи українською, англійською та російською
мовами.
Остаточний термін прийому матеріалів – 6 вересня. Електронний
збірник (та сертифікати) буде розіслано до 12 вересня, паперовий – до 21
жовтня.

Конференція є мультидисциплінарною, приймаються роботи з наступних
напрямів:
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

Ми використовуємо чорно-білий друк, тому бажано не вставляти в роботу
кольорові малюнки, діаграми та схеми.

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:
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Роботи, які написані НЕ англійською мовою, обов’язково повинні мати
«шапку», продубльовану англійською.

Для участі в конференції учасник має сплатити оргвнесок, що
розраховується згідно з таблицею, наведеною нижче.
Вартість для учасників з України:
За замовчуванням всім авторам та
науковим керівникам доступний збірник в
електронному вигляді. Додатково за
потреби можна замовити друковані
збірники та/або елетронні сертифікати
Оргвнесок для аспірантів (з 1 людини)

45 грн

Оргвнесок для інших участиків (з 1

90 грн

людини)
Річна підписка

1200 грн (дозволяє авторам, які
працюють або навчаються в
одному структурному підрозділі
опублікувати сумарно до 40 робіт
не більше 6 сторінок кожна
упродовж року без сплати
оргвнеску)

Електронний сертифікат для авторів і

50 грн за 1 шт.

наукових керівників
Доплата за кожну сторінку після 6-ої

40 грн

Друкований збірник

195 грн за кожен екземпляр

Реквізити для сплати оргвнеску надсилаються після затвердження роботи.
Оплата повинна бути здійснена упродовж 3 діб з моменту отримання
реквізитів.

Для участі у конференції потрібно заповнити анкету за посиланням
https://u.iscience.me/regusa, потім надіслати на скриньку usa@iscience.me файл з
тезами у форматі .rtf або .doc.
Тема листа обов’язково повинна складатися зі слова «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 usa@iscience.me або телефонуйте
+38 063 867 32 93, +38 067 118 74 01 .

З повагою,
Наукова ініціатива «Універсум»

