


СТАТТЯ в наукових періодичних міжнародних рецензованих журналах 
Ви отримаєте: 

- Журнал (online, друкований) 

- Авторський Сертифікат (pdf). Оперативно! Корисно для вашої звітності, оскільки вона видається ще до публікації журналу. 
- IndexCopernicus, GoogleScholar, DOI 

ВСЕ ЦЕ: від 2,2 $/стр 
ЗНИЖКИ:   5% - 30+стор    /    10% - 40+стор     /    15% - 50+стор 

 
 

«SWorldJournal»                                                          Болгарія: https://www.sworldjournal.com 

«Науковий погляд у майбутнє»                                Україна:   https://www.scilook.eu 

«Modern engineering and innovative technologies» Німеччина: https://www.moderntechno.de 

 

Участь у щорічних науково-практичних міжнародних конференціях  
Ви отримаєте: 

- Збірник матеріалів конференції (online) 

- Авторський Сертифікат (pdf). Оперативно! Корисно для вашої звітності, оскільки вона видається ще до виходу Збірки. 

- IndexCopernicus, GoogleScholar, DOI 

- Доповідь на сайті конференції (онлайн) 

- Диплом, Програму конференції, (pdf) 

ВСЬОГО за 8$ 
ЗНИЖКИ:   5% - 3+заявки    /    10% - 6+заявок     /    15% - 10+заявок 

 

ГЛАВА у монографіях з одночасною участю у наукових симпозіумах України, Німеччини 
Ви отримаєте: 

- Монографія (online, друкована) 

- Авторський Сертифікат (pdf). Оперативно! Корисно для вашої звітності, оскільки вона видається ще до виходу Монографії.. 

- Доповідь на сайті конференції симпозіуму (онлайн) 

- Диплом, Програму (pdf / друкований)  
- IndexCopernicus, GoogleScholar, DOI 

ВСЕ ЦЕ: від 2 $/стр  
ЗНИЖКИ:   5% - 30+стор    /    10% - 40+стор     /    15% - 50+стор 

 

 

Видання (з ISBN та DOI): підручники, монографії, лекції, наукові звіти у вигляді монографій. Видавництва 

на вибір: Україна, Німеччина! orgcom@sworld.education 

 

У нас ви можете замовити номери DOI від $2/номер. При цьому ЩОРІЧНИЙ ВНЕСОК =0 

НЕМАЄ АБОНПЛАТ! БЕЗКОШТОВНИЙ ПРЕФІКС DOI! ДОГОВІР З МІСЦЕВОЮ ЮР.ОСОБОЮ 

infodoi@doi.center  

 

У нас ви можете замовити сайт журналу на видавничій платформі OJS ЗА ВИГІДНИМИ ЦІНАМИ 

СУЧАСНО! ЗРУЧНО! ЗА ВИМОГАМИ! ВІД ВИДАВЦЯ (знаємо видавничі тонкощі)! info@projournal.org 

 

У нас ви можете замовити супровід конференції від $ 8 / доповідь 

Оформимо і проведемо онлайн! 

Дамо ISBN, DOI, ISSN! Внесемо в бази цитування! 

Надрукуємо і зробимо розсилку збірників, дипломів, програм!  

МОЖЕМО ВКЛЮЧИТИ МАТЕРАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ В ОКРЕМІ ВИПУСКИ НАШИХ ЖУРНАЛІВ!  

info@proconference.org 
 

З питань участі, видання, співпраці звертайтеся: 

по E-mail                                     orgcom@sworld.education  

по Viber, Telegram, WhatsApp: +380 (98) 498-32-25  

по Skype:                                     sworld_orgcom 
https://invite.viber.com/?g2=AQBBNw%2F5ROfKdkpBtFU6xFEvX6kBEs2FeNYZ9AYrcRccJOhrroVXPKPzf04VhYZu  

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JT7xyyG1jDTCJibEnife0E 

Telegram Канал: https://t.me/sworld publications 

https://www facebook.com/sworld.education 

 
 

https://www.sworld.education 
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