
1-ша міжнародна конференція «Emerging Trends 
in Academic Research»

10-12 лютого 2021, Дублін, Ірландія

Дублін, Ірландія 10-12 лютого 2021 08 лютого 2021

Місце проведення Дата проведення Термін подачі матеріалів

заочна міждисциплінарна українська, російська, англійська

Форма участі Напрямок конференції Мови конференції

До участі у конференції запрошуються:

- Студенти, магістранти, аспіранти, докторанти;

           - Вчені, дослідники та викладачі університетів, інститутів, коледжей, шкіл або 

науково-дослідних інститутів.

                   - Професіонали та експерти в промисловій, освітній та інших сферах.

I ГО «Наука та освіта без кордонів»

https: //ispic.ngo-seb.com



Індексація в наукометричній базі Google Scholar та захист 
авторського права – Creative Commons Attribution (CC BY 4.0).

Іменний сертифікат учасника на англійській мові, із зазначенням 
кількості отриманих кредитів ECTS (0.8), а також із зазначенням 
кількості годин участі (24 год.) в конференції. Сертифікат 
учасника у форматі PDF буде висланий всім учасникам 
конференції, на email, у перший день роботи конференції.

Іменний сертифікат
учасника на англійській мові

Збірник матеріалів конференції з УДК та міжнародним ISBN у PDF 
форматі, який буде завантажений на наш веб-сайт протягом 1-го 
дня конференції.

Збірник матеріалів конференції 

У разі, якщо учаснику потрібно підтвердження участі у 
конференції для наукового або навчального закладу та / або 
наукового керівника до офіційної дати початку конференції. 
Видається безкоштовно за запитом, після прийняття матеріалів 
і оплати організаційного внеску.

Підтвердження участі

Індексація та захист авторського 
права

Переваги участі у конференції:

Секції конференції:

Технічні науки

Фізико-математичні науки

Хімічні науки

Географічні науки

Геолого-мінералогічні науки

Історичні науки та Археологія

Економічні науки

Юридичні науки

Державне управління

Військові науки

Політичні науки

Соціологічні науки

Психологічні науки

Педагогічні науки

Філологічні науки

Мистецтвознавство

Культурологія

Архітектура

Філософські науки

Біологічні науки

Сільськогосподарські науки

Ветеринарні науки

Медичні науки

Фармацевтичні науки

https: //ispic.ngo-seb.com
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Вартість участі:

Якщо Ви не отримуєте від нас повідомлень, будь ласка, перевірте СПАМ-фільтр вашої поштової скриньки і 
додайте наш email "ispic@ngo-seb.com".
Якщо протягом 48 годин після подачі ваших матеріалів Ви не отримали від нас листа, зв'яжіться з нашим 
координатором, написавши листа на наш email "ispic@ngo-seb.com". Також, будь ласка, перевірте папку 
СПАМ, перед тим, як звернутися до координатора.

Процес подачі матеріалів:

Подайте Ваші тези / статтю за 
допомогою ОНЛАЙН АНКЕТИ на 
нашому сайті. Лист про прийняття 
або відмову буде відправлено на 
email учасника протягом 2-х 
робочих днів з дня подачі. 

Якщо тези / стаття вимагають 
виправлень після рецензування, 
виправлений варіант тез / статті 
повинен бути надісланий на email 
"ispic@ngo-seb.com" не пізніше ніж на 
3-ій день після одержання листа. 
Якщо тези / стаття були прийняті, Вам 
необхідно сплатити оргвнесок.

Оргвнесок повинен бути сплачений 
не пізніше ніж через 2 дні після 
отримання листа підтвердження. 
Після успішної оплати Вам необхідно 
відправити квитанцію про оплату на 
e-mail "ispic@ngo-seb.com", після чого 
Вам буде надіслано лист з 
підтвердженням оплати оргвнеску.

Крок 1 > Крок 2 > Крок 3

Учасники з України

від 300 UAH від 9 EUR від 11 USD

Учасники з країн Європи Учасники з інших країн

Банківські збори не включені в суму 
платежу і повинні бути сплачені на 
додаток до організаційного внеску.

Публікація до 8 сторінок (включно), 
якщо кількість сторінок публікації 
перевищує 8 сторінок, вартість 
кожної наступної сторінки - 35 UAH.

Публікація до 8 сторінок (включно), 
якщо кількість сторінок публікації 
перевищує 8 сторінок, вартість 
кожної наступної сторінки - 1 EUR.

Публікація до 8 сторінок (включно), 
якщо кількість сторінок публікації 
перевищує 8 сторінок, вартість 
кожної наступної сторінки - 1 USD.

Банківські збори не включені в суму 
платежу і повинні бути сплачені на 
додаток до організаційного внеску.

Організаційний внесок повинен бути сплачений тільки після того, як Ви отримаєте електронного листа про прийняття 
ваших матеріалів.

Банківські збори не включені в суму 
платежу і повинні бути сплачені на 
додаток до організаційного внеску.

Іменний сертифікат учасника на 
англійській мові (PDF)

Іменний сертифікат учасника на 
англійській мові (PDF)

Іменний сертифікат учасника на 
англійській мові (PDF)

Збірник матеріалів конференції 
(PDF)

Збірник матеріалів конференції
(PDF)

Збірник матеріалів конференції 
(PDF) 
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1-ая международная конференция «Emerging 
Trends in Academic Research»

10-12 февраля 2021, Дублин, Ирландия

Дублин, Ирландия 10-12 февраля 2021 08 февраля 2021

Место проведения Дата проведения Срок подачи материалов

заочная междисциплинарная украинский, русский, английский

Форма участия Тематика конференции Языки конференции

Приглашаем принять участие:

- Студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов;

           - Учённых, исследователей и преподавателей университетов, институтов, коледжей, 

школ или научно-исследовательских институтов;

                   - Профессионалов и экспертов в промышленной, образовательной и других сферах.

I ОО «Наука и образование без границ»

https: //ispic.ngo-seb.com



Индексация в наукометрической базе Google Scholar, а также 
защита авторского права – Creative Commons Attribution (CC BY 
4.0).

Именной сертификат учасника на английском языке, с указанием 
колличества полученных кредитов ECTS (0.8), а также с 
указанием колличества часов участия (24 ч.) в конференции. 
Сертификат учасника в формате PDF будет выслан всем 
учасникам конференции, на e-mail, в первый день проведения 
конференции.

Именной сертификат учасника на 
английском языке

Сборник материалов конференции с индексом УДК и 
иностранным ISBN в PDF формате, который будет загружен на 
наш сайт в течении 1-го дня конференции.

Сборник материалов конференции

В случае, если учаснику требуется подтверждение участия в 
конференции для научного или образовательного учреждения 
и / или научного руководителя до официальной даты начала 
конференции. Выдаётся бесплатно по запросу, после 
принятия материалов и оплаты организационного взноса.

Подтверждение участия 

Индексация и защита авторского 
права

Преимущества участия в конференции:

Секции конференции:

Технические науки

Физико-математические науки

Химические науки

Географические науки

Геолого-минералогические
науки

Исторические науки и
Археология

Экономические науки

Юридические науки

Государственное управление

Военные науки

Политические науки

Социологические науки

Психологические науки

Педагогические науки

Филологические науки

Искусствоведение

Культурология

Архитектура

Философские науки

Биологические науки

Сельскохозяйственные науки

Ветеринарные науки

Медицинские науки

Фармацевтические науки

https: //ispic.ngo-seb.com
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Стоимость участия:

Если Вы не получаете от нас сообщений, пожалуйста проверьте СПАМ-фильтр вашего почтового ящика и 
добавьте наш email "ispic@ngo-seb.com".
Если в течении 48 часов после подачи ваших материалов Вы не получили от нас письмо, свяжитесь с нашим 
координатором, написав письмо на наш email "ispic@ngo-seb.com". Также, пожалуйста, проверьте папку 
СПАМ, перед тем, как обратиться к координатору.

Процесс подачи материалов:

Подайте Ваши тезисы / статью с 
помощью ОНЛАЙН АНКЕТЫ на 
нашем сайте.  Письмо о принятии 
или отказе будет отправлено на 
email учасника в течении 2-х 
рабочих дней с дня подачи. 

Если тезисы / статья требуют 
исправлений после рецензирования, 
исправленный вариант тезисов / 
статьи должен быть отослан на email 
"ispic@ngo-seb.com" не позднее чем 
на 3-ий день после получения 
письма. Если тезисы / статья были 
приняты, Вам необходимо оплатить 
оргвзнос.

Оргвзнос должен быть оплачен не 
позднее, чем через 2 дня после 
получения письма подтверждения. 
После успешной оплаты, Вам 
необходимо отправить квитанцию об 
оплате на email "ispic@ngo-seb.com", 
после чего Вам будет отправлено 
письмо с подтверждением оплаты 
оргвзноса.

Шаг 1 > Шаг 2 > Шаг 3

Учасники из Украины

от 300 UAH от 9 EUR от 11 USD

Учасники из стран Европы Учасники из других стран

Банковские сборы не включены в 
сумму платежа и должны быть 

оплачены в дополнение к оргвзносу.

Публикация до 8 страниц 
(включительно), если количество 
страниц публикации превышает 8 
страниц, стоимость каждой 
последующей страницы - 35 UAH.

Публикация до 8 страниц 
(включительно), если количество 
страниц публикации превышает 8 
страниц, стоимость каждой 
последующей страницы - 1 EUR.

Публикация до 8 страниц 
(включительно), если количество 
страниц публикации превышает 8 
страниц, стоимость каждой 
последующей страницы - 1 USD.

Банковские сборы не включены в 
сумму платежа и должны быть 

оплачены в дополнение к оргвзносу.

Организационный взнос должен быть оплачен только после того, как вы получите электронное письмо о принятии 
ваших материалов.

Банковские сборы не включены в 
сумму платежа и должны быть 

оплачены в дополнение к оргвзносу.

Именной сертификат учасника на 
английском языке (PDF)

Именной сертификат учасника на 
английском языке (PDF)

Именной сертификат учасника на 
английском языке (PDF)

Сборник материалов конференции 
(PDF)

Сборник материалов конференции 
(PDF)

Сборник материалов конференции 
(PDF)

https: //ispic.ngo-seb.com
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1-st International Conference on Emerging Trends in 
Academic Research

10-12 of February 2021, Dublin, Ireland

Dublin, Ireland 10-12 of February 2021 08 of February 2021

Venue of Conference Date of Conference Submission Deadline

absentee participation interdisciplinary ukrainian, russian, english

Form of Participation Conference Topics Conference Languages

Who should participate the International Conference?

- Students, undergraduates, graduates/postgraduates, doctoral students;

           - Scholars, researches and teaching sta� of universities, colleges, schools or research institutes;

                   - Professionals and experts in industrial, educational and other �elds.

I NGO «Science and Education without Boundaries»

https: //ispic.ngo-seb.com



All Conference Proceedings will be indexed by Google Scholar. The 
copyright of published extended abstracts / papers is retained 
under the license – Creative Commons Attribution (CC BY 4.0).

Personalized Certi�cate of Participation in English in which will be 
mentioned amount of obtained ECTS-credits (0.8) and information 
about amount of hours of participation (24 hr). The Certi�cate of 
Participation will be given and sent in PDF via email to all partici-
pants of the conference during 1st day of the conference.

Personalized Certi�cate of Participation 
in English

Conference Proceedings with an international ISBN and UDC will be 
uploaded to our website within 1st day of the conference with 
guaranteed free acccess and ability to download them.

Conference Proceedings

Con�rmation of participation (on demand after registration). In 
case if participant have to con�rm own participation in particular 
conference for scienti�c or educational institution and/or scienti�c 
supervisor before the o�cial date of particular conference.

Con�rmation of participation

Indexation and Copyright Protection

Participation Bene�ts in the Conference:

Conference Topics:

Engineering and Technology

Physical and Math. Sciences and 
Computer Science

Chemistry

Geography

Geological and Mineralogical
Sciences

History and Archeology

Economic Sciences

Law

Public administration

Military Sciences

Political Science

Sociology

Psychology

Pedagogical Sciences and Education

Languages and Literature

Arts

Culturology

Architecture

Philosophy

Biology

Agricultural Sciences

Veterinary medicine

Medicine and Health

Pharmaceutical Sciences

https: //ispic.ngo-seb.com

I NGO «Science and Education without Boundaries»



Registration Fee:

If you are not hearing from us, please set your email SPAM FILTER to accept messages from "ispic@ngo-seb.com".
In case you do not receive an acknowledgement / follow-up email within 48 hours after your extended abstract / 
paper submission, registration or inquiry, contact the main conference coordinator at "ispic@ngo-seb.com". Please 
check your spam/junk folder prior to making inquiries regarding your concern.

Submission Process:

Submit your extended abstract / 
paper via Online Submission Form 
on our website. Notices of accep-
tance or rejection of the extended 
abstract / paper will be sent to the 
author's email within two working 
days of submission. 

If revisions are required according to 
the reviewer comments, the revised 
extended abstract / paper must be sent 
back to email "ispic@ngo-seb.com" not 
later than three days. Once your 
extended abstract / paper is accepted, 
you must pay the Registration Fee.

Registration Fee  must be paid not later 
than two days after notice of accep-
tance. After successful payment, you 
must send Payment Receipt to email 
ispic@ngo-seb.com". Email with 
Payment Con�rmation will be sent to 
the author.

Step 1 > Step 2 > Step 3

The Participants from Ukraine

from 300 UAH from 9 EUR from 11 USD

The Participants from Europe The Participants from other 
countries

Bank charges are not included in the 
payment amount and must be paid in 

addition to the Registration fee.

Publication up to 8 pages, if amount of 
pages in publication is more then 8 
pages, for each next page must be paid 
- 35 UAH.

Publication up to 8 pages, if amount of 
pages in publication is more then 8 
pages, for each next page must be paid 
- 1 EUR.

Publication up to 8 pages, if amount of 
pages in publication is more then 8 
pages, for each next page must be paid 
- 1 USD.

Bank charges are not included in the 
payment amount and must be paid in 

addition to the Registration fee.

Registration fee must be paid only after you will receive email of acceptance of your materials.

Bank charges are not included in the 
payment amount and must be paid in 

addition to the Registration fee.

Personalized Certi�cate of Participation 
in English (PDF)

Personalized Certi�cate of Participa-
tion in English (PDF)

Personalized Certi�cate of Participa-
tion in English (PDF)

Conference Proceedings (PDF) Conference Proceedings (PDF) Conference Proceedings (PDF)
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