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Науково-освітній інтернет проект "SWorld" запрошує Вас взяти участь в щорічній
науковій Конференції «Наукові дослідження та їх практичне застосування.
Сучасний стан та шляхи розвитку '2017», м.Москва, РФ.
Час проведення: 10-17 жовтня
Робочі мови: українська, російська, англійська
Термін подачі Заявок, текстів, оплати: до 3 жовтня 2017 р

Абсолютно нові інноваційні умови: тепер Ви самі визначаєте, що Вам необхідно

отримати від участі у Конференції: Доповідь, Диплом, Програму, Збірка тез, Журнал
(електронний/паперовий) «Наукові праці SWorld» (видавництво РФ, DOI, IndexCopernicus
ICV 2015: 66.23), або усе наведене разом. Ви обираєте які витрати готові понести.

Спираючись на 12-річний досвід і отримані побажання студентів, аспірантів,

здобувачів наукових ступенів, кандидатів і докторів наук ми розробили спеціальні
Пакетні рішення: Participation, Conference, Journal, PRO.
Залежно від обраного Пакета автори можуть отримати:
- БЕЗКОШТОВНА участь і Доповідь на сайті з Презентацією і/або Відео
- Диплом та Програму Конференції
- Збірка тез (ISBN, DOI, бази цитування)
- Журнал (ISSN, DOI, бази цитування)
- Додаткові екземпляри журналу
- Додаткові знижки на поточну участь
- Безкоштовну доставку або спеціальні умови доставки

Для реалізації наукового потенціалу талановитих студентів, аспірантів, здобувачів

наукових ступенів, і донесення до світової громадськості розробок кандидатів і
докторів наук під час проведення Конференції будуть працювати наступні секції:
ТРАНСПОРТ
ФІЗИКА І МАТЕМАТИКА
ХІМІЯ
БІОЛОГІЯ
ГЕОЛОГІЯ
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ІСТОРІЯ
ЕКОНОМІКА
ФІЛОСОФІЯ І ФИЛОЛОГИЯ

ГЕОГРАФІЯ
ЮРИДИЧНІ І ПОЛІТИЧНІ НАУКИ ПЕДАГОГІКА,
ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ
МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРІЯ І ФАРМАЦЕВТИКА
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, АРХІТЕКТУРА І
БУДІВНИЦТВО
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
БЕЗПЕКА

Форму заявки, Шаблони оформлення Доповіді, Статті, презентації та/або ВідеоДоповіді, іншу інформацію можна знайти на нашому сайті www.sworld.education
Чекаємо Ваші документи на e-mail (в темі вказати

реєстрація конференція жовтень):

orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru
Запитати можна за вищевказаними адресами e-mail (в темі вказати питання
конференція) або за тел. +380 ( 66) 790-12-05 (Украина), +7 (499)350-80-55 (Россия).

Автори отримують

ПАКЕТИ УЧАСТІ
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Доставка,**
по тер.України кур’єром
«НоваПошта»

-

+/-

-
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Безкоштовно

149 грн (Укр)
699 рубл (РФ)
12 $ (інш.)

39 грн/стор (Укр)
239 руб/стор (РФ)
4 $/стор (інш.)

49 грн/стор (Укр)
299 руб/стор (РФ)
5 $ /стор (інш.)

Доклад, Презентація
і/або Відео на сайте,

Бази цитування)

цитування)

Знижка 1%/стр, з 10 стор

Вартість

* В пакеті Participation і Journal можна замовити Диплом в електронному вигляді. Ціна: 30 грн / 120 руб / 2 $
** можна обрати доставку НоваПошта. Ви сплачуєте послуги НП при отриманні. Якщо стаття 10 і більше
стр. Доставка БЕЗКОШТОВНА.

Можлива організація участі декількох авторів (груп авторів) зі своїми окремими роботами.
В такому випадку, Вам необхідно зв'язатися з нами за тел. або e-mail для обговорення
індивідуальних умов участі.
Один додатковий екземпляр збірника тез - 39 грн. (239 рубл. для учасників з РФ, 4 $ для
учасників з інших країн).
Один додатковий екземпляр журналу - 49 грн. (299 рубл. для учасників з РФ, 5 $ для
учасників з інших країн).
У відповідь на Ваш лист з документами надсилається підтвердження з результатами
первинної перевірки, а також реквізитами для оплати (1-3 дні).
Якщо Ви не отримали таке підтвердження - Ваші документи з яких-небудь причин не
потрапили до нас! Обов'язково передзвоніть нам за тел. +380 (66) 790-12-05 (Україна),
+7 (499) 350-80-55 (Росія). Спільно вирішимо всі питання.
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