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До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ та 

організацій, фахівці-практики, студенти, які активно займаються 
дослідженнями у сфері соціальних  наук. 

 

ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

ПАРМЕН ХВЕДЕЛІДЗЕ  Доктор, професор, Ректор Батумського 

університету навігації, Грузія 

Члени організаційного комітету: 
ЛАЛІ ХВЕДЕЛІДЗЕ  Канцлер Батумського університету навігації, Грузія 

НАТІЯ МІКЕЛТАДЗЕ Керівник служби забезпечення якості Батумського 

університету навігації, професор 
ВАХТАНГ ТАВБЕРІДЗЕ Професор Батумського університету навігації, 

Грузія 

ТЕНГІЗ АПХАЗАВА Доктор технічних наук, професор Батумського 

університету навігації, Грузія 
ЕЛІДА ХВЕДЕЛІДЗЕ Доцент Батумського університету навігації, Грузія 

ЕКАТЕРИНА ЧІКОВАНІ Доцент Батумського університету навігації, Грузія 

ЗУРАБ МУШКУДЯНІ Доцент Батумського університету навігації, Грузія 
ОМАР ЛОМІДЗЕ Завідувач кафедри механіки Батумського університету 

навігації, доцент, Грузія 

 

Прийняті статті, написані англійською мовою, будуть опубліковані через два 

місяці після конференції як спеціальний випуск журналу MATEC Web of 

Conferences (eISSN: 2261-236X / видавець: EDP Sciences ) та проіндексовані у 
базі даних: Web of Science ( Індекс цитування доповідей конференції).  

Середній час включення статей у Web of Science (Індекс цитування матеріалів 

конференції) становить 12 місяців і вище і не залежить від оргкомітету 

конференції або видавця і не може впливати на індексацію. ISTSML 2021 
використовує формат EDP Sciences в одному стовпці для роботи. Тому для 

підготовки Вашого подання, будь ласка, дотримуйтесь  редакційних вказівок 

щодо конференцій MATEC та рекомендації Microsoft Word 

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій: 

 

Секція 1. Сталий Транспорт і Екологічний Менеджмент  

Секція 2. Морська Логістика і Управління Ланцюгами 

Секція 3. Аналіз Транспортної Системи та Економічна Оцінка 
 

Всі статті будуть проходити подвійну перевірку на плагіат: перша – 
організаторами конференції, друга – видавництвом. У випадку 
наявності плагіату стаття буде відхилена для публікації та кошти не 
повертаються. 
 
Сайт конференції https://istsml-conf.ge  
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Вимоги до оформлення статей MATEC Web of Conferences journal: 

1. До публікації приймаються оригінальні статті, які містять наукову 

новизну, раніше не публікувались та не були подані для публікації до 
іншого видавництва. 

2. Тематика статті має відповідати тематичним напрямам конференції. 

3. Мова статті – англійська. 

4. Стаття повинна бути оформлена відповідно до вимог MATEC Web of 

Conferences journal. Шаблон для оформлення статті можна знайти за 

https://www.matec-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.docx або на сайті 

конференції https://istsml-conf.ge/index.php/publication  
5. Стаття подається у doc (docx)-форматі. 

6. Обсяг статті повинен становити 6-8 сторінок. 

7. Допускається використання кольорових малюнків.  

8. Pdf-формат статті не може перевищувати 1 Мб. 

9. Посилання мають бути оформлені відповідно до АРА-стилю: 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples  

10. Посилання повинні бути в кількості не менше 10 джерел, і 

опублікованими за останні 10 років. 

11. Самоцитування у переліку посилань не бажане і допускається (за 
необхідністю) в обсязі не більше 10%. 

12. Кожен автор може входити до авторського колективу не більше, 

ніж двох статей. 
13. Авторський колектив може включати не більше, ніж п’ять авторів. 

14. Представлення презентації (особиста участь)  чи відеопрезентації 

(дистанційна участь) статті та доповідь хоча б одного представника 
авторського колективу на конференції є обов’язковою. 

Вимоги до подання матеріалів ISTSML 2021: 

Автори обов’язково мають подати до 18.04.2021 euscientific@gmail.com : 
• Статтю у форматі журналу (6-8 сторінок) 
• Форму згоди публікації, підписану, принаймні одним автором для 

кожної статті 
• Інформацію про авторів 

 
В межах конференції буде видано збірник тез доповідей. 

Вимоги до подання матеріалів до Збірника тез доповідей 

Автори мають подати до 25.05.2021:  
Тези доповідей у шаблоні (3-4 сторінок) 
Мова для тез доповідей: українська чи англійська 
Матеріали надсилати на euscientific@gmail.com 

 

Порядок реєстрації: 

Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі конференції, повинні 
заповнити форму та надіслати окремим файлом (приклад заповнення див. 

нижче), а також надіслати електронною поштою euscientific@gmail.com  до 

організаційного комітету до 18 квітня (включно) 2021 року наступні файли: 

 Статтю до MATEC Web of Conferences journal (6-8 сторінок) 

 тези доповіді (3-5 сторінок); 

 електронну (відскановану) копію підтвердження сплати 
організаційного внеску. 

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції 

одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. 
Вартість публікації у MATEC Web of Conferences journal становить 

200 євро. 

За бажанням автори можна додатково опублікувати доповіді та 

отримати друкований примірник збірника тез доповідей, пройти стажування 
обсягом 180 годин (6 кредитів) із отриманням сертифікату стажування. 

Вартість становить 50 євро.  

Заявку на проходження стажування можливо завантажити. 
За бажанням можна додатково замовити переклад статей на англійську 

мову із розрахунку 150 грн / сторінка. 
 

 

Структура та вимоги до оформлення тез: 

 Назва доповіді посередині рядка (обов’язково англійською мовою) 

 Через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, 

посада, повна назва установи, де навчається або працює автор. 

 Загальні параметри сторінки – Microsoft Word, формат – А4; поля 

зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; шрифт – Times New Roman. Розмір 

шрифту – 14 пт; міжрядковий інтервал – полуторний. 

 Обсяг матеріалів: 3-4 повних сторінки. 

 Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці 

тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски 

позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:  

[5, с. 16].  

 

Контакти: 

З питань особистої участі (бронювання авіа квитків та готелю) 

звертатись після 18 квітня 2021 за телефоном: 0635619615  

Електронна пошта: euscientific@gmail.com 
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