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Шановні науково-педагогічні працівники навчальних закладів, аспіранти, здобувачі і 

студенти. Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції 
«Modern scientific challenge and trends» (Варшава, Польща) 21-22 березня 2023

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2023 р. (включно) надіслати 
статтю на адресу електронної пошти оргкомітету iscienceoffice@gmail.com

Робочі мови конференції: українська, русский, english. 

Робота планується в наступних секціях: 

1. АРХІТЕКТУРА

2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

4. ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

5. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

6. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

7. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

8. МЕДИЧНІ НАУКИ

9. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

10. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

11. ПЕДАГОГІКА

12. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

13. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

14. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

15. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ 

16. СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

17. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

18. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

19. ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

20. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ 

НАУКИ 

21. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

22. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

23. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

24. ХІМІЧНІ НАУКИ

25. ЕКОЛОГІЯ

26. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Зверніть увагу ! Інформаційний відділ обов’язково відправляє підтвердження про 

отримання Ваших матеріалів протягом доби. У разі відсутності підтвердження 

продублюйте Ваш лист або уточніть за номером телефону (Viber, WhatsApp, 

Telegram) +38 (099) 6775559 

Організаційний внесок для участі в конференції становить 200 грн., за статтю від 

3 до 6 стр.  

Вимоги до оформлення: 

1. 1. Об’єм матеріалу від 2 до 6 сторінок набраного тексту (кожна наступна повна 

або неповна сторінка оплачується додатково) оформленого в текстовому редакторі 

Microsoft Word, файл у форматі doc або .docx (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 

1,5). Всі поля –20 мм; 

2.У верхньому правому куті вказується назва секції і підсекції; 

3.У другому лівому рядку вказується УДК; 

4.У наступному рядку в правому куті прізвище та ініціали автора (повністю) 
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5.У третьому рядку в правому куті вказується назва навчального закладу (місце 

роботи абонавчання) місто і країна: 

6.Наступний абзац – назва статті вказується по центру (шрифт 14 напівжирний 

ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ); 

7.Наступний рядок (12 шрифт) – анотація до статі (від 5 речень), ключові слова (від 

5 до10 слів) 

8.Далі на англ.. мові вказуються пункти 4, 5, 6 та 7 даних вимог анотація і ключові 

слова(keywords) на англ.та рос. мовах. (детальніше у додатку № 2) 

9.Далі через рядок здійснюєте виклад основного матеріалу (шрифт 14); 

10.Після основного тексту вказується список літератури (СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ). Список літератури оформлюється 

не за алфавітом, а по мірі того, як вона зустрічається у тексті статті. В тексті 

виноски позначаються квадратни мидужками з вказаним порядковим номером 

джерела по списку і через кому номера сторінок, наприклад [3, с. 173]; 

11.Малюнки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним

міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з 

використанням чорно-білої гамми кольорів. Використання кольору, заливок не 

допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву. 

12.Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і

нумерувати в круглих дужках (2). 

Додаток 1 

Приклад оформлення 

Секція 

Петренко Іван Іванович 

Навчальний заклад (місце роботи, навчання) 

місто, країна 

НАЗВА СТАТТІ 

Анотація. Коротка інформація, яка відображає основний зміст статті. (12 шрифт)  

Ключові слова: (від 5 до 10 слів) ключові слова, ключові слова, ключові слова, ключові слова, 

ключові слова .  

Petrenko Ivan I. 

Institution, City, Country 

TITLE IN ENGLISH 

Abstract. A summary, reflecting the subject matter of the article. (12 шрифт)  

Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords, keywords  

14 шрифт Текст статті. Текст статті. Текст статті [1]. Текст статті. Текст статті 

[2, c. 71]. Текст статті. Текст статті. Текст статті  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 

1.


