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Шановні науковці та практики! 
 

Міжнародний гуманітарний університет  

проводить IХ Всеукраїнську мультидисциплінарну конференцію 

«Чорноморські наукові студії» 
 

До участі запрошуються  

науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти, студенти вітчизняних  

та зарубіжних вищих навчальних закладів, практики 
 

Конференція відбудеться 

в Міжнародному гуманітарному університеті 

(вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна) 

 

 

За результатами конференції випускається науковий збірник «Наукові записки 
Міжнародного гуманітарного університету» зі статтями учасників конференції 
(докторів, кандидатів наук, викладачів, аспірантів, практиків). Збірник включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. Також випускається 
збірник тез доповідей (аспірантів, магістрантів, студентів). 

 

Форми участі у конференції: 

Заочна – публікація статті або тез.  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49607


 

Мета конференції: спільне обговорення молодими науковцями сучасних теоретичних  

і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер; обговорення результатів 

досліджень в напрямах, що пропонуються; обмін інформацією щодо актуальних науково-

практичних проблем та методів їх вирішення. 

 

Особливо вітається подання статей або тез, в яких піднімаються  

найбільш перспективні для науки та практики міждисциплінарні інноваційні теми. 

 

 
 

Планується робота за такими секціями: 

1. Національне та міжнародне право.  

2. Економіка. Менеджмент. Готельно-ресторанна справа та туризм. 

3. Філологія. 

4. Стоматологія та фармація. Медицина та громадське здоров’я.  

5. Гуманiтарнi та соціальні науки. Педагогіка та психологія. Культура i мистецтво. 

6. Інформаційні технології. 

 

Кожній статті, включеній до наукового збірника «Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету», буде присвоєно DOI, електронна версія буде розміщена на 

сайті www.sci-notes.mgu.od.ua 
 

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським 

науковим видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу 

книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника тез 

конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти 

свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index 

(OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки 

України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез 

конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва 

з багаторічним досвідом видання наукової книги «Liha-Pres» за цим посиланням. 

 

 

Порядок подання матеріалів: 

Стаття (тези) разом із квитанцією про оплату подаються в електронному вигляді  

до 18 квітня 2023 року (включно) на електронну адресу: scientificnotes@mgu.od.ua  

Контактний телефон: +38 098 98 50 158 

 

 

Робоча мова конференції: українська 

 

До публікації матеріали приймаються  

українською або англійською мовами 

 

Більш детальна інформація на сайті:  

www.sci-notes.mgu.od.ua 

 

  

http://www.sci-notes.mgu.od.ua/
https://sense.nl/
https://ouci.dntb.gov.ua/
https://ouci.dntb.gov.ua/
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog
mailto:scientificnotes@mgu.od.ua
http://www.sci-notes.mgu.od.ua/


Вимоги до оформлення матеріалів: 

- статті та тези подаються тільки в електронному варіанті у форматі .doc, редактор 

Microsoft Word; 

- мінімальний обсяг статті  – 8 сторінок формату А4, максимальний – 12; 

- мінімальний обсяг тез – 3 сторінки формату А4, максимальний – 5; 

- шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля  – 20 мм; 

- діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95;   

- список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад 

оформлення посилань:[1, с. 45]. 

Зверніть увагу! 

- співавторів у статтях і тезах – не більше двох; 

- матеріали статей і тез перевіряються на плагіат; 

- при оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 

році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

 

Приклад оформлення тез, статті дивіться за цим посиланням 

 

 

 

Кожен автор має заповнити заявку на участь за посиланням або QR-кодом: 

 

Заявка для публікації  

у збірнику тез доповідей 

Заявка для публікації у збірнику  

«Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету» 

  

 

 

Розмір організаційного внеску складає 60 грн. за одну сторінку статті («Наукові записки 

МГУ») та 350 грн. за тези (збірник тез). В організаційний внесок входить відшкодування 

витрат за коректування й верстку збірників, розміщення їх електронних версій на сайтах. 

За бажанням учасник може замовити друкований примірник збірника та сертифікату, 

вартість яких сплачується додатково у сумі 500 грн. (за збірник тез) та 800 грн.  

(за науковий збірник «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету»). 

Макет збірника та сертифікати будуть надіслані всім учасникам в електронному вигляді 

після 15 травня 2023 року. Розсилка друкованого примірника збірника та сертифікату 

буде здійснена учасникам, які його замовлять, після 30 травня 2023 року. 

 

  

http://www.sci-notes.mgu.od.ua/example.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXWmdcWQ_sHyTUehgfwKu79Om4oY-1aeZdwh17lwBySYRT0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVRtpFpFWTtQa81I6OfHB2JoD3LuxlBVXXRaswHX90OnI90Q/viewform


 

Організаційний внесок учасника конференції сплачується за такими реквізитами:  

Найменування отримувача: ФОП Головко Катерина Володимирівна  

Код отримувача: 3119014402 

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN  

UA973052990000026009034901953  

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Код Банку (МФО): 305299 

Призначення платежу: Оплата публікації ПІБ (автора).  

 

*Увага! ФОП Головко К.В. є платником єдиного податку 2 групи, тому не може приймати 

оплату від юридичних осіб, тільки від фізичних осіб. Прохання не здійснювати платежі від 

юридичних осіб. 
 

 

Будемо раді бачити Вас учасниками конференції! 

 


