III Міжнародна наукова
конференція з Е-навчання та
освіти, 2 – 5 лютого 2021 р.,
Лісабон, Португалія

Важливі дати
1. Термін подачі тез і внесення оргвнеску – до 31
січня (включно)
2. Розміщення збірника матеріалів конференції на
сайті – 2 лютого.

Шановні студенти, викладачі та науковці!

Мови конференції

International Science Group запрошує студентів, викладачів
шкіл та ВНЗ прийняти участь в дистанційній
міждисциплінарній міжнародній науковій конференції з Енавчання та освіти, 2 – 5 лютого 2021 р., Лісабон, Португалія

Тези викладаються будь-якою мовою на розсуд авторів.

Міжнародний ISBN – 978-1-63684-354-4
Організаційні внески
Розмір організаційного внеску складає 250 грн. за кожну
подану тезу (незалежно від кількості авторів або сторінок).
Подача матеріалів тез
1. Одним листом надсилаються файли тез доповідей та
квитанція про внесення оргвнеску на ел.пошту: info@isgkonf.com.
2. Тема листа – назва конференції.
3. Файли назвати за прикладом: Тези_Петров;
Оргвнесок_Петров.
4. Після надсилання матеріалів на нашу ел.пошту очікуйте
підтвердження в їх отриманні і внесенні вас до списку
учасників конференції.
5. Відповідні сертифікати та збірник матеріалів можна
переглянути в перший день проведення конференції, вони
представлені для завантаження на сайті – https://isgkonf.com/uk/conference-archive/. Також можна завантажити
зразок сертифікату (зразок сертифікату).
6. Надіслані листи, що не містять відповідних файлів,
можуть бути залишені без розгляду.

Основні напрямки роботи конференції
Архітектура, будівництво
Астрономія
Біологія
Ветеринарія
Географія
Геологія
Економіка
Журналістика
Історія
Культурологія
Медицина
Менеджмент,
маркетинг
Мистецтвознавство
Педагогіка
Політика
Психологія
Реклама
Сільськогосподарські
науки
Соціологія
Технічні науки
Мінералогія
Туризм
Фармацевтика
Фізико-математичні
науки
Філологія
Філософія
Хімія
Юриспруденція
Загальні 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. Мова тексту довільна – українська, англійська та
інші;
6. Орієнтація сторінки – тільки книжкова;
7. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см;
8. Шрифт – Times New Roman, розмір (кегль) – 14;
9. Міжрядковий інтервал - одинарний, відступ – 0,75
см.
10. Колір шрифту – чорний.

Більш детальна інформація до оформлення тез:
За посиланням можна завантажити зразок
оформлення тез – шаблон тез
1. На початку тез у верхньому лівому кутку
вказується назва конференції (кегль 14, вирівнювання
по лівому краю);
2. Під назвою конференції вказується секція, до якої
належать ваші тези. Приклад: Секція – Педагогічні
науки (кегль 14, малі літери, шрифт – жирний, колір
шрифту – червоний, вирівнювання по лівому краю).
Більш детальну інформацію про напрями конференції
ви зможете знайти на сторінці запланованої
конференції;
3. Назва статті – (кегль 18, великі літери, шрифт –
жирний, вирівнювання по центру);
4. ПІБ автора(-ів) повністю – (кегль 16, малі літери,
шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю);
▪ вчений
ступінь,
вчене
звання,
посада
(вирівнювання по правому краю);
▪ місце роботи (навчання) в називному відмінку
(вирівнювання по правому краю);
▪ e-mail автора(-ів) тез;
5. Через рядок – основний текс статті (кегль 14,
міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 0,75 см,
вирівнювання по ширині);
6. Список літератури – в кінці статті в порядку
використання джерела в тексті під назвою «Список
літератури».
Переказ оргвнесків здійснюється на сайті
isg-konf.com на сторінці за
посиланням - https://isg-konf.com/uk/oplata-ua/

Контактна інформація
Клієнт-менеджер «isg-konf.com»
Владлєнов Денис Андрійович
E-mail: info@isg-konf.com
Сайт https://isg-konf.com

