Іnternational Science Group організовує публікацію
колективної монографії з напряму Технічні науки.
Монографію буде видано та розміщено на
сайтах до 20 грудня 2021 року (включно)
у
видавництві Сполучених Штатів Америки –
Primedia eLaunch LLC (приклад наших робіт з
Primedia eLaunch LLC).
Міжнародний ISBN – 978-1-63972-067-5
Прийом матеріалів до 06 грудня (включно).
Назва монографії – Theoretical foundations of
engineering. Tasks and problems/Теоретичні основи
інженерії. Завдання і проблеми (Технічні науки).
Запропоновані розділи:
- Архітектура і будівництво - Architecture and
construction
- Комп'ютерні науки
- Computer Science
- Інноваційні технології
- Innovative technologies
- Металургія і енергетика
- Metallurgy and energy
- Машинознавство і
- Mechanical Engineering
машинобудування
- Технології продовольчих - Food technology
товарів
- Хімічні технології
- Chemical technology
- Електротехніка
- Electrical engineering
- Енергетика та енергетичні - Energy and energy
техніка і технології
engineering and technologies
- Транспорт і зв'язок,
- Transport and
кораблебудування
communications, shipbuilding
- Аерокосмічна техніка і
- Aerospace engineering and
технології
technologies
- Сільське і лісове
- Agriculture and forestry
господарство
- Інформаційні технології
- Information technologies
З надісланих матеріалів будуть сформовані підрозділи у
відповідних розділах.
Витрати:
Оргвнесок складає 80 грн. за сторінку тексту.

Загальні вимоги до оформлення:
1. Учасник може представляти кілька доповідей;
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – п’ять;
3. Мінімальна кількість сторінок – вісім;
4. Формат тексту – Microsoft Word (* .doc, * .docx);
5. Мова тексту довільна – українська, англійська та інші;
6. Орієнтація
–
книжкова,
альбомна
орієнтація
заборонена;
7. Сторінка – А4;
8. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см;
9. Шрифт – Times New Roman, розмір (кегль) – 14;
10. Міжрядковий інтервал – полуторний, абзац 1 см;
11. Структура – довільний виклад матеріалу у вигляді
цілісного тексту наукового дослідження. Елементи вступ,
аналіз і т.п., притаманні статті, не формуються.
Більш детальна інформація щодо оформлення дослідження:
1. Учасник може представляти кілька матеріалів для
включення в монографію;
2. Максимальна кількість авторів поданого матеріалу –
п’ять;
3. Мінімальна кількість сторінок – вісім;
4. Файл текстовий Microsoft Word (* .doc, * .docx);
5. Мова тексту довільна: українська, англійська та всі
інші;
6. Орієнтація – лише книжкова;
7. Сторінка – А4;
8. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см;
9. Структура – довільний виклад матеріалу у вигляді
цілісного тексту наукового дослідження. Елементи,
притаманні статті (вступ, аналіз і т.п.), не формуються.
10. На початку роботи у верхньому лівому кутку
вказується:
- назва монографії TNR, кегль 11-14. Приклад, Title of the
monograph-Management,
finance,
economics:
modern
problems and ways of their solutions (example);
- розділ, до якого відноситься Ваша робота, його ви можете
дізнатися на сторінці запланованої монографії. Приклад:
Section-Upbringing and education (example)
11. Під секцією по центру сторінки - назва роботи, шрифт
напівжирний, TNR, кегль 14, великими літерами.
Приклад: PEDAGOGY
IN
MODERN
CONDITIONS
EXAMPLE OF TABLE DESIGN
12. Прізвище та ім'я автора (-ів) праці з надрядковим
індексом - афіліація автора: кегль напівжирний 14, малі
літери,
(вирівнювання
по
правому
краю).
Приклад: Vladlenov Denys1, Ivanov Petro2; Sidorenko Viktor1
Нижче вказується місце афіліації, шрифт TNR, кегль 11.
Приклад:
1Department of Publishing Information Technologies, Lviv

Polytechnic
National
University
2Department of obstetrics and gynecology, Danylo Halytsky
Lviv National Medical University.
13. Основний текст набирається шрифтом TNR, кегль 14,
абзац - 1,25 см., інтервал 1,5.
14. Оформлення таблиці: шрифт TNR, кегль 11-14. Назва
над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) орієнтована по
правому краю. У тексті перед таблицею посилання на
таблицю (текст текст текст текст табл.1.).
15. Оформлення малюнка: кожен малюнок має бути
підписаним та пронумерованим. У тексті вашої роботи
повинні міститися посилання на малюнок, після цього
розміщається сам малюнок, а під ним напис (наприклад):
Малюнок 1. Назва назва назва назва.
16. Список літератури: Список літератури формується у
будь-якому стилі на розсуд автора в порядку згадування
джерела в тексті. У монографії буде сформовано загальний
список літератури для всієї роботи. Всі джерела, вказані в
підрозділах, будуть змінені відповідно до загальної
наскрізної нумерації.
Приклад можна завантажити за посиланням.
Подача матеріалів:
1.
Матеріали надсилаються на e-mail mono@isgkonf.com. Назву файла підписати за прикладом:
Матеріали_Петров.
2.
Після отримання Ваших матеріалів ми їх
перевіряємо, редагуємо (за потреби), узгоджуємо із
автором. Після цього приймаємо оргвнесок. Квитанцію про
внесення
оргвнеску
підписати
за
прикладом:
Оргвнесок_Петров.
3.
В темі листа обов’язково вказати назву
колективної монографії.
4.
Опубліковані
колективні
монографії
розміщуються на сайті у вільному доступі, автори і всі інші
користувачі мають можливість завантажити відповідні
монографії на сторінці - https://isg-konf.com/uk/monographarchive/.
З усіма додатковими питаннями звертайтеся за
електронною адресою
mono@isg-konf.com
Владленов Денис Андрійович
Клієнт-менеджер «isg-konf.com»

