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Загальна інформація 

 
Мета конференції: висвітлення актуальних проблем у гуманітарній сфері, 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті,  кібернетиці, комп’ютерних і 
біоенергетичних технологіях, молекулярній біології, генетики, клінічної, космічної і 
ветеринарної медицини, екології, техніки та подальшого формування нових наукових 
напрямів. 

Дата проведення конференції: 25 березня – 3 квітня 2018 р. 
Місце проведення: Гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 

011, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. Роб. тел.: 044-527-83-55.  
 До участі в конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів 
закладів вищої освіти. 
 Тези доповідей публікуватимуться у матеріалах конференції (електронна публікація 
на сайті GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT. 
 Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) публікуватимуться у Науковому віснику 
Національного університету біоресурсів і природокористування України або збірникові 
наукових праць GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT. 
 Серія «Педагогіка, психологія, філософія» – (фахове видання з педагогічних наук), 
зареєстрована в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Science 
Index (РІНЦ), Academic Resourse Index, Research Bib, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, 
Google Scholar, Jifactor. ISSN (онлайн) 2413-5321. Має імпакт-фактор. 
 Серія «Філологічні науки» (фахове видання з філологічних наук) зареєстрована в 
таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Index Copernicus Science 
Index (РІНЦ), Academic Resourse Index, Research Bib, BASE; Polska Bibliografia Naukowa; 
Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net; Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) та ін. ISSN (print): 2413-5305, ISSN (online): 2410-9401. Має 
імпакт-фактор.  
 Серія «Гуманітарні студії» (фахове видання з філософських наук) зареєстрована в 
таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Index Copernicus, Google 
Scholar, Academic Resourse Index. ISSN 2518-7317 (Online), ISSN 2518-1076 (Print). Має 
імпакт-фактор.  
 Вимоги до оформлення статей на сайті гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП 
України. 
 
 



  Мови конференції: українська, англійська, російська. 
 Передбачено роботу таких секцій: 
1. Хрещення Русі – важливий етап духовного відродження народів Русі – України і 
цивілізованного християнського вибору Європи. 
2. Вклад українських учених у розвиток біології, медицини, техніки і формування нових 
наукових напрямків. 
3. Значення досягнень учених України в кібернетиці, комп’ютерних і біоенергетичних 
технологіях, молекулярній біології, генетиці, біосенсориці, клінічній, космічній і 
ветеринарній медицині, екології. 
4. Природні біологічно-активні речовини і продукти їх модифікації. 
5. Перспективні клітинні й молекулярно-генетичні біотехнології в рослинництві та 
створення нових форм і сортів рослин. 
6. Комахи – ідеальний об’єкт для молекулярно-генетичних досліджень. 
7. Перспективи духовного оздоровлення людини в сучасному суспільстві й 
універсальність комплексного підходу оздоровчої системи доктора А.І. Потопальского 
до питань духовного молекулярно-генетичного підходу оздоровлення людини. 
 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 
 

Для участі в роботі міжнародної інтернет-конференції потрібно надіслати 
електронною поштою до організаційного комітету заявку і наукову роботу до 23 березня 
2018 року за покликанням http://gisap.eu/ru/node/142383 

 
Вимоги до оформлення наукових матеріалів 

 
З вимогами до оформлення матеріалів можна ознайомитися за покликанням 

http://gisap.eu/ru/node/142383 
 

Організаційний внесок 
 

Інформацію про організаційний внесок за участь у конференції, оплату за наукову 
публікацію у збірнику наукових праць GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
ANALYTICAL PROJECT можна отримати   за покликанням 
http://gisap.eu/ru/node/142383 

Інформація про вимоги до оформлення публікацій у серіях Серія «Педагогіка, 
психологія, філософія», «Філологічні науки», «Гуманітарні студії» Наукового вісника 
Національного університету біоресурсів і природокористування України можна 
отримати   за покликанням https://nubip.edu.ua/node/15800 

 
 

Координати організаційного комітету 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 навч. корпус № 3, ауд. 111 (кафедра педагогіки) 
Контактна особа: +380-68-892-41-34 – Канішевська Любов Вікторівна 
Сайт http://gisap.eu/ru/node/142383 


