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Шановні студенти, викладачі та науковці! 
  
International Science Group запрошує студентів, 
викладачів шкіл та ВНЗ  прийняти участь в 
дистанційній міждисциплінарній міжнародній 
науково-практичній конференції “PROSPECTS FOR 
THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND 
PRACTICE”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія 
 
Міжнародний ISBN – 978-1-64871-445-0
 

Організаційні внески 
Організаційний внесок складає 200 грн.  
Друкований примірник збірника матеріалів 
конференції - 250 грн. (відправка Новою Поштою за 
рахунок автора) 
  

Подача матеріалів тез 
  

1) Важливо. Листи містять тему і два файли (файл-
тези, файл-орг.внесок): 
 

Тема листа - назва конференції 
 Файл - Петров_Тези 

 Файл - Петров_квитанція 

 
2) Тези доповідей та підтвердження внесення 
огр.внеску направляються в електронному вигляді на: 
info@isg-konf.com; 
3) Після надсилання матеріалів очікуйте 
підтвердження в їх отриманні;  
4) Автори забезпечуються виключно електронними  
збірником матеріалів конференції та сертифікатом;  

5) Сертифікат про прийняття участі в 
конференції всі учасники отримають на вказані 
ними електронні адреси після подачі матеріалів 
ЗРАЗОК СЕРТИФІКАТУ; 
6) Надіслані листи, що не містять відповідних 
файлів можуть бути залишено без розгляду  

 
Важливі дати  

1. Термін подачі тез і внесення орг. внеску  
до 9 травня (включно).  

2. Розміщення збірника матеріалів конференції 
на сайті - з 11-12 травня. 

 
Мови конференції  

Тези викладаються будь-якою мовою на розсуд 
авторів. 
  

Основні напрямки роботи конференції 
Архітектура, 
Будівництво 

Астрономія 

Біологічні науки Ветеринарні науки 
Географічні науки Геолого-

мінералогічні науки 
Економічні науки Журналістика 
Історичні науки Культурологія 
Медичні науки Менеджмент, 

Маркетинг 
Мистецтвознавство Педагогічні науки 
Політичні науки Психологічні науки 
Реклама Сільськогосподарські 

науки 
Соціологічні науки Технічні науки 
Транспорт Туризм 
Фармацевтичні науки Фізико-математичні 

науки 
Філологічні науки Філософські науки 
Хімічні науки Юридичні науки 

 
Вимоги до оформлення тез  

1) Учасник може представляти кілька 
доповідей; 

2) Максимальна кількість авторів однієї 
доповіді - три; 

3) Обсяг матеріалів від двох до шести 
сторінок; 

4) Формат  тексту:  Microsoft  Word  (*.doc, 
*.docx);  
5) Орієнтація: книжкова; 
6) Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см;  
7) Шрифт: TimesNewRoman, розмір (кегль) -  
14;  
8) Міжрядковий інтервал: полуторний; 
9) Мовою статті:  
ПІБ автора(-ів) повністю (малі літери, 
вирівнювання по правому краю); 
Вчений ступінь, вчене звання, посада 
(вирівнювання по правому краю);  
Місце роботи (навчання) в називному відмінку 
(вирівнювання по правому краю).  
10) Назва статті (великі літери, шрифт - 
жирний, вирівнювання по центру);  
11) Через рядок - основний текст статті (кегль 
14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний 
відступ - 1,25 см, вирівнювання по ширині);  
12) Список літератури: оформляється в кінці 
статті в порядку використання джерела в тексті 
під назвою «Список літератури»;  
13) За посиланням можна завантажити зразок 

оформлення тез  
ШАБЛОН ТЕЗ. 

 
Ви можете здійснити внесення орг.внеску 

перерахування прямим поповненням за номером 
картки

Монобанк 5375 4141 2055 4166 
на ім'я Криворучко Олексій.

 
Контактна інформація 

Клієнт-менеджер «isg-konf.com»  
Владлєнов Денис Андрійович  

E-mail: info@isg-konf.com  
Сайт https://isg-konf.com 
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