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Авторам пропонується подати повні (та оригінальні дослідницькі), які відображають тематику Конгресу (принаймні 
6 сторінок) за темою Конгресу, що представляють інтерес, через платформу Easy Chair 
 (https://easychair.org/account/signin_timeout?l=N7ziIeXlzssOoAoGEGuhNt#) до 01 лютого 2021 року. 
 
Дослідницькі статті повинні містити новий матеріал, а не дублювати інші статті, уже опубліковані або які мають бути 
опубліковані. Вони повинні містити достатню мотивацію, і надавати докази, де це доречно, або принаймні їх обриси 
досить детально, щоб дати можливість експерту їх заповнити. 
Представлені статті будуть рецензовані трьома рецензентами на основі технічної якості, релевантності, 
оригінальності та чіткості. За потреби буде призначено четвертого додаткового рецензента. Програмний комітет 
використовуватиме ці рецензії щоб визначити, які матеріали будуть прийняті для презентації на Конгресі. Результати 
експертної перевірки будуть повідомлені авторам електронною поштою разом із коментарями рецензентів, якщо 
такі є. 
 
Прийняті статті будуть опубліковані як спеціальний випуск журналу SHS Web of Conferences (ISSN ONLINE: 2261-2424 
/ видавець: EDP Sciences) через три місяці після Конгресу. 
 
У вартість Конгресу входить: 
а) повна участь включає: програму Конгресу, міжнародний сертифікат учасника, участь у заходах відповідно до 
програми (20 євро); 
б) плата за публікацію (60 євро). 
 

Основні вимоги 
 
Матеріали повинні бути: 
• в основі правильно викладеними; 
• оригінальними (не опублікований в інших місцях частково або повністю і не переданий іншим місцям для 

одночасного розгляду); 
• представлений на Конгресі (принаймні один автор кожної статті повинен бути присутнім на Конгресі); 
• відповідати тематиці  ISC-SAI 2021. 

Приймається максимум дві статті від одного автора. 
В одній роботі не повинно бути більше п’яти авторів. 
Кількість посилань у списку літератури не повинна бути менше 10. 
Самоцитати не повинні перевищувати 10%. 
 

Авторам рекомендується звертатися до Комітету з питань видавничої етики (COPE) щодо всіх аспектів етики публікацій 
(http://publicationethics.org/) та суворо дотримуватися етичних правил, описаних на https: //www.shs-conferences. org 
/ about-the-journal / publishing-policy-ethics, зокрема: 

1. Одне дослідження не поділяється на кілька частин, щоб збільшити кількість матеріалів, що надходять у різні 
відредаговані книжкові проєкти чи журнали, або в один журнал через деякий час. 

2. Жодні дані не були сфабриковані або оброблені (включаючи зображення) на підтвердження висновків 
рукопису. 
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3. Жодні дані, тексти чи теорії інших осіб не подаються так, ніби вони належать авторам ("плагіат"). Повинні бути 
належним чином згадані інші роботи (сюди входить матеріал, який ретельно копіюється (майже дослівно), 
узагальнюється та / або перефразовується), лапки використовуються для дослівного копіювання матеріалів, а 
також надаються дозволи на матеріали, захищені авторським правом. Перед публікацією SHS Web of 
Conferences випадково перевірятиме матеріали з кожної конференції, використовуючи інструмент порівняння 
тексту «i’Thenticate», щоб запобігти зловживанням плагіатом. 

4. Згода на подання, отримана від одного співавтора та відповідальних органів установи / організації, де робота 
виконувалась до її подання. 

5. Автори, чиї імена вказані у поданні, зробили достатній внесок у наукову роботу, і тому розділяють колективну 
відповідальність та відповідальність за результати. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ використовує програмне забезпечення Unicheck для виявлення випадків перекриття та 
подібного тексту в поданих рукописах. Програмне забезпечення Unicheck перевіряє вміст на основі бази даних 
періодичних видань, Інтернету та вичерпної бази даних. 
Для сприяння міжнародній співпраці науковців та помітністю Конгресу очікуємо на принаймні 30% зарубіжних 
авторів. 

Параметри формування 
 
ISC-SAI 2021 використовує для провадження двухколоночний формат EDP Sciences. Отже, для підготовки вашого 
подання, будь ласка, суворо дотримуйтеся редакційних вказівок щодо вебконференцій SHS Web of Conferences 
Editorial Guidelines. Посилання повинні використовувати стиль Springer Physics, як показано в 'Key Style Points: 
References'. 
 
Стаття повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту IEEE. Ви можете знайти зразок дизайну статті за 
посиланням: https://drive.google.com/file/d/1OwsQ6oprE8Ri7vkOUm-WgRf0maTxzocW/view?usp=sharing 

 

Подача статті 
 
Якщо ви ніколи раніше не працювали із системою Easy Chair, створіть обліковий запис Easy Chair, натиснувши 
посилання «Створити акаунт» у формі для входу. Вам буде запропоновано ввести електронну адресу та натиснути 
кнопку «Створити акаунт». Інструкції щодо входу в Easy Chair будуть надіслані на вашу електронну адресу. Після 
повної реєстрації вам варто увійти в систему та заповнити свій профіль. Будь ласка, перерахуйте потенційні конфлікти 
інтересів - ми використовуємо цю інформацію, призначаючи рецензентів. Будь ласка, за посиланням "Нова заявка" 
на платформі "Easy Chair" заповніть форми відповідно до інструкцій. 

 

SUBMIT PAPER  
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Комітети 
Програмний комітет - Науковий комітет - Організаційний комітет (http://www.isc-sai.org/) 
Апробація результатів досліджень (http://www.isc-sai.org/) 

 
Сайт Конгресу – http://www.isc-sai.org/ 
E-mail: iscsai.org@gmail.com 
 

За додатковою інформацією стосовно щодо публікації матеріалів 
Конгресу звертайтеся до координатора: 
Вікторія Соловйова, +38097 269 8959 

 
Історія  
Досвід університетів у проведенні наукових досліджень і розробок (http://www.isc-sai.org/) 
 

Важливі дати і оплата 
- КРОК 1  01/02 - подання матеріалів Конгресу 
- КРОК 2  25/02 - інформація про подані матеріалах - повідомлення - подання матеріалів (студентська секція) 
- КРОК 3  01/03 - інформація про подані матеріалах - остаточна версія 
- КРОК 4  05/03 - попередня реєстрація 
- КРОК 5  05/03 - оплата вартості публікації і реєстраційного внеску 
- КРОК 6  12/04 - початок Конгресу 

 

Реєстраційний збір 
повна участь - 20 євро (10 євро для студентів)* включає: програму Конгресу, міжнародний сертифікат учасника, 
участь в заходах згідно програмою 

необхідно сплатити до 01 березня 2020 р 
(копію квитанції про оплату потрібно надіслати електронною поштою) 
* матеріали конгресу (студентська секція) включені в реєстраційний збір 

Джерела фінансування 
- організаційні внески учасників; 
- використання активів (основних засобів, нематеріальних активів) організаторів та співорганізаторів; 
- спонсорська підтримка компаній реального сектора економіки, громадських організацій, партнерів. 

 

Банківські реквізити (ГРН): 
 

Отримувач: ГО «ЛВ КЕІ» 
Рахунок: UA323003460000026000094346101 
АТ “Альфа-Банк” 
Код ЄДРПОУ 39861243 
Призначення платежу:  
-  ISC-SAI 2021 - Збірник матеріалів Конгресу (ім'я та 
прізвище учасника) 
або 
- ISC-SAI 2021 - Реєстраційний внесок (ім'я та прізвище 
учасника) 

Банківські реквізити (ЄВРО): 
 
The recipient (name, address): NGO "League graduates of 
Kryvyi Rih Economic Institute", 64 Postal Ave, Kryvyi Rih, 
50000, Ukraine 
Account: UA323003460000026000094346101 
JSC “ALFA-BANK”, adres: 100 Velyka Vasylkivska str., Kyiv, 
03150, Ukraine 
SWIFT: ALFAUAUK 
Purpose of payment:  
-  ISC-SAI 2021 - Collection of Congress Materials (name 
and surname of the participant) 
or 
- ISC-SAI 2021 - Registration fee (name and surname of the 
participant) 

 
ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНГРЕСІ! 




