Запрошуємо Вас взяти участь в щорічній науково-практичній міжнародній
конференції «Intellectual potential of the XXI century ‘2021», Одеса, Україна.
Сайт конференции: https://www.sworld.com.ua

Ви отримаєте:
- Збірник матеріалів конференції (online видання, Одеса)
- Доповідь на сайті конференції (online)
- Диплом учасника конференції (pdf)
- Програму конференції (pdf)
- Довідку про прийняття доповіді (pdf). Корисна для Вашої звітності, тому що видається оперативно, ЩЕ ДО
проведення конференції.

ВСЕ ЦЕ – ВСЬОГО за 350 грн / 990 руб / 15$ !!! (в залежності від країни авторів)

Секції:
1. Інноваційна техніка, технології і
промисловість
2. Інформатика, кібернетика та автоматика
3. Системи безпеки в сучасному світі
4. Розвиток транспорту і транспортних систем
5. Архітектура і будівництво
6. Фізика і математика
7. Хімія і фармацевтика
8. Охорона здоров'я та медицина
9. Біологія та екологія
10. Сільське, лісове, рибне та водне
господарство
11. Геологія, геофізика і геодезія

12. Географія, демографія і астрономія
13. Економіка і торгівля
14. Менеджмент і маркетинг
15. Туризм і рекреація
16. Освіта і педагогіка
17. Фізичне виховання і спорт
18. Психологія і соціологія
19. Філософія
20. Філологія, мовознавство і
літературознавство
21. Юридичні і політичні науки
22. Історія
23. Мистецтвознавство і культура

Проста форма заявки та шаблон оформлення доповіді
Обсяг тексту: 3-5 стор (не впливає на вартість)
Робочі мови: українська, англійська, російська,
Час проведення: 7-8 червня
Термін подачі Заявок, текстів: до 7 червня

Форму заявки, Шаблони оформлення Доповіді,
інформацію
можна
знайти
на
нашому
www.sworld.com.ua
Чекаємо Ваші документи на e-mail
(в темі вказати реєстрація конференція ua22):
orgcom@sworld.com.ua

іншу
сайті

Спів-Організатори:
Інститут морегосподарства і підприємництва, Економічна
академія
ім.Д.А.Ценова
(Болгарія),
МИИТ,
УДАЗТ,
УкрНДІМФ, Харківська медична академія післядипломної
освіти, Бельцький Державний Університет «Аліку Руссо»,
Інститут водних проблем і меліорації Національної академії
аграрних наук, ОНДІЗ і інші.
Задати питання можна по e-mail
(в темі вказати питання конференція) або за тел.
+380 (66) 790-12-05 (Україна, Viber, WhatsApp, Telegram).
Приєднуйтесь:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sworld.education
Telegram Канал: https://t.me/sworld publications
Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBBNw%2F5ROfKdkpBtFU6xFEvX6kBEs2FeNYZ9AYrcRccJOhrroVXPKPzf04VhYZu
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JT7xyyG1jDTCJibEnife0E

Керівник Проекту SWorld

к.т.н. Купрієнко Сергій Васильович

