Інформація про наші інші конференції тут: www.iscience.me
Шановні колеги!
Наукова ініціатива «Універсум» запрошує взяти участь у науково-практичній
конференції «Universum View».
Конференція буде проведена 28 вересня 2018 року у м. Краматорськ у дистанційному
форматі. Крайній термін прийому матеріалів – 28 вересня.
Електронні збірники та сертифікати будуть опубліковані на сайті не пізніше 5
жовтня, друковані сертифікати будуть розіслані не пізніше 12 жовтня.
Конференція мультидисциплінарна. Напрямки роботи конференції:
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

Після проведення буде випущено збірник матеріалів конференції, якому будуть
присвоєно індекси УДК, ББК та вихідні дані українського видавництва.
Приклад вихідних даних опублікованих матеріалів:
Євтушенко І. Вплив глобалізації на трансформацію політичних еліт країн Східної
Європи. // Матеріали II науково-практичної конференції «Соціальні трансформації у
кризовий

Для участі в конференції учасник має сплатити оргвнесок, що розраховується згідно з
таблицею, наведеної нижче.
За замовчуванням всім авторам та науковим
керівникам доступний збірник в електронному
вигляді. Додатково за потреби можна
замовити електронні та друковані сертифікати
Електронна публікація до 3000 символів
Платна електронна публікація (можливість
використання таблиць, схем, малюнків та
зняття обмеження в 3000 символів)
Електронний сертифікат для авторів та
наукових керівників
Друкований сертифікат

безкоштовно
145 грн/14 дол

45 грн/4 дол
+25 грн до вартості електронного

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/view
Редакція залишає за собою право скорочення та/або виправлення матеріалів без
втрати змісту, а також відмови у публікації.
Усі питання надсилайте на адресу view@iscience.me або телефонуйте +38 063 867 32 93

З повагою,
Наукова ініціатива «Універсум»

