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УВАГА! Конференція студентська.
Участь науково-педагогічних працівників ЗВО, викладачів коледжів та працівників
науково-дослідних установ допускається лише у якості наукового керівника.

Учасниками конференції можуть бути:

1 стор

14
жовтня
2022

здобувачі середньої
(школярі) та фахової
передвищої освіти
(студенти коледжів)

здобувачі I-III курсів
бакалаврату, слухачі
підготовчих відділень
ЗВО, курсанти

лише з науковим керівником

інтерни, здобувачі
магістерського освітнього
ступеня та IV курсу
бакалаврату



II Всеукраїнська студентська наукова конференція

Експериментальні та
теоретичні дослідження в
контексті сучасної науки
м. Івано-Франківськ, Україна
Прийом матеріалів:

до 10 жовтня (включно)



Публікація на сайті:



Поштова розсилка:

можуть самостійно

14 жовтня 2022

Конференцію
зареєстровано УкрІНТЕІ
(Державна наукова
установа в сфері
управління МОН України).

до 28 жовтня 2022

Посвідчення
№ 346 від 26.08.2022.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
КРОК 1 Оформіть тези згідно вимог конференції та прикладу.
КРОК 2 Сплатіть організаційний внесок будь-яким зручним способом:
за реквізитами чи онлайн на сайті.
КРОК 3 Заповніть коротку реєстраційну форму, прикріпивши до неї
файл з тезами та квитанцією про сплату організаційного внеску.
КРОК 4 Очікуйте на довідку про прийняття тез до публікації протягом
наступних 2-6 годин робочого часу.

Форма участі:
Тематика конференції:
Мова написання тез:
Обсяг матеріалів:

заочна (лише публікація тез);
мультидисциплінарна (всі галузі наук; див. секції);
українська, англійська, російська та інші;
до 5 повних сторінок;

Кожен учасник безкоштовно отримає друкований збірник з
опублікованими тезами, іменний сертифікат, подяку науковому
керівнику (якщо є) та довідку про прийняття тез до публікації.
Збірнику з матеріалами конференції буде присвоєно ISBN, DOI та УДК.

Детальна інформація про конференцію,
вимоги, а також реєстраційна форма
на участь доступні за посиланням:
https://liga.science/conferences.html

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ
 вул. Зодчих 40/103, м. Вінниця, Україна; 21037.
 www.liga.science

 info@liga.science

 +38 098 1948380;

+38 098 1956755.

2 стор

 РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

 В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮЮТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:

I ВАРІАНТ

II ВАРІАНТ

Електронний та друкований збірник,
сертифікат(и), подяку керівнику (якщо є)

Електронний та друкований збірник,
сертифікат(и), подяку керівнику (якщо є)

Доставка Новою Поштою або УкрПоштою
(відправлення можна відслідкувати)

Доставка Новою Поштою або УкрПоштою
(відправлення можна відслідкувати)
Індексація тез в Google Scholar *

290 грн.

350 грн.
* Терміни індексації в Google Scholar:
від 20 до 40 днів з дати конференції.

 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Для оплати за номером рахунку:
Отримувач: ГО ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА
Код ЄДРПОУ: 39965941
Рахунку IBAN: UA783052990000026003016111950
в банку ВФ АТ КБ «Приват Банк»; МФО: 305299
Призначення: за публікацію від *П.І.Б*

3 стор

Для оплати онлайн на сайті:

Відскануйте
QR-код, щоб
перейти до
оплати

1. Економіка та державне управління
2. Право та міжнародні відносини
3. Освіта та педагогіка
4. Філологія та журналістика
5. Технічні науки та інформаційні технології
6. Біологічні, аграрні та ветеринарні науки
7. Медичні та фармацевтичні науки
8. Психологія та психіатрія

9. Філософія та політологія
10. Історичні науки, культурологія та археологія
11. Архітектура та мистецтвознавство
12. Природничі науки: фізика, хімія, географія
13. Математика, статистика та соціологічні науки
14. Військові науки, національна і цивільна безпека
15. Фізична культура та спорт

 ІНША ІНФОРМАЦІЯ:
Друковані екземпляри збірників з тезами конференції будуть надіслані в:
- Фонд Державного архіву друку Книжкової палати України.
- Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського.
- Національну бібліотеку України ім. Ярослава Мудрого.
- Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
Опубліковані тези знаходитимуться у відкритому доступі (Open Access) в
електронному архіві сайту на умовах ліцензії CC BY-BY 4.0 International.

 ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК:
від 1 з половиною до 5 повних
сторінок, оформлених за цими
вимогами і прикладом.

МОВА НАПИСАННЯ ТЕЗ:
українська, англійська, російська або
інша (обмежень не встановлено).

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
наводиться в кінці в довільному
порядку; на всі використанні
джерела має даватися посилання в
тексті в квадратних дужках; список
оформлюється у відповідності з
одним із діючих стандартів на вибір
автора: ДСТУ 8302:2015, ДСТУ 7.1:2006:

Тези набираються у Microsoft Word

Розмір сторінки: А4.
Поля сторінки: всі по 2 см.
Шрифт: Times New Roman 14
Міжрядковий інтервал: 1,5.
Абзацний відступ: 1 см.
Вирівнювання тексту: по ширині

або APA Citation Style (7th edition).

Організатор конференції: ГО «Молодіжна наукова ліга».
Грантодавець: ТОВ «UKRLOGOS Group»: організаційні витрати частково
покриті грантом, виділеним на проект із активізації наукового потенціалу молоді та
їх заохочення до суспільної, освітньої, наукової і науково-дослідницької діяльність.

Видавець матеріалів: ГО «Європейська наукова платформа».
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК 7172 від 21.10.2020.

