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Шановні Науковці ! 

До 25 грудня подовжено/проходить набір статей для видання в науковому періодичному 
цитованому журналі "Modern engineering and innovative technologies", Випуск №24, Німеччина 
(ISSN, DOI, IndexCopernicus, Google Scholar) 

https://www.moderntechno.de 

- журнал з високою оцінкою IndexCopernicus, що стабільно підвищується 

- оперативно активуються номери DOI 

- оперативно статті вносяться до баз цитування IndexCopernicus, GoogleScholar 

 

 

 

ТІЛЬКИ У НАШОМУ ЖУРНАЛІ: 

- створено зручні групи для пошуку архівних статей 
- на сторінці кожної статті є її зв'язок із IndexCopernicus 
- на сторінці кожної статті є її зв'язок із GoogleScholar 

Приклад: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit23-01 

Ви можете оперативно (відразу після підтвердження оплати) ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ, що 
підтверджує видання статті. 

ЗНИЖКИ та АКЦІЇ публікуються в нашому Телеграмм-каналі. Підписатися: https://t.me/sworld_publications 

Проста форма заявки та шаблон оформлення 
Обсяг тексту: 6 стор і більше 
Вартість: від 720 грн за статтю. А може бути нижче: знижки постійних авторів, редакторів, акції на 
телеграм-каналі тощо. 
Мови: українська, російська, німецька, англійська 

!!!!Якщо знайдете дешевше зі схожими умовами - зробимо вам дешевше. Але ви не знайдете, 

тому що МИ НАЙКРАЩІ!!!! 

  

!!!!А ЩЕ: АВТОРАМ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ "Modern engineering and innovative technologies", Випуск 

№23 вартість участі у конференції «Technique and technology of the future' 2022», Германия (DOI, 

IndexCopernicus, GoogleScholar) x0 = БЕЗКОШТОВНА!!! 

Важливо! Автори статті та тез можуть бути різні. Дві умови: +обсяг статті в журнал 8 

стор і більше +одночасна відправка на editor@moderntechno.de заявки на статтю та заявки 

на конференцію з однієї вашої адреси @ 

Встигніть подати статтю та тези = заощадити кошти. Інформація щодо 

конференції: https://www.proconference.org/index.php/gec/submit 

__________________________________________________ 

Вивчити повну інформацію на сайті журналу>>> 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.moderntechno.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1GIBa-2dUB4-6RkRhDkP7e
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.moderntechno.de%2Findex.php%2Fmeit%2Fissue%2Fview%2Fmeit23-01&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0BfSmIro0uYhmzKkdqfB88
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fsworld_publications&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw34DYCMiqZ8-Z2WB0tbhP0g
https://mail.google.com/mail/u/2/h/lyu104r6eppa/?&cs=wh&v=b&to=editor@moderntechno.de
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.proconference.org%2Findex.php%2Fgec%2Fsubmit&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2hjlGb4Tjs-noTu6vqw9KK
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.moderntechno.de%2Findex.php%2Fmeit%2Fsubmit&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2j3pFxMeFSRM7RqpQaUSB6
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АБО ВІДРАЗУ: 

+Завантажити заявку>> 

+Завантажити шаблон оформлення тексту>> 

+ оформити та надіслати файли на editor@moderntechno.de  (якщо не отримали відповідь 

протягом 2 діб - надішліть копію на адресу orgcom@sworld.com.ua) 

+ отримати підтвердження та реквізити для оплати 

+ у відповідь надіслати підтвердження оплати 

+ отримати Сертифікат ОДРАЗУ та через 4-6 тижнів статтю в журналі 

 

!!! В рамках виходу журналу з'явився новий напрямок: ВИДАННЯ НАБОРУ ВАШИХ ТА ВАШИХ 

КОЛЕГ СТАТТЕЙ (або кафедральний звіт, університетська конференція...) У ВИГЛЯДІ 

ОКРЕМОГО ТОМУ ВИПУСКУ ЖУРНАЛУ "Modern engineering and innovative technologies": 

+немає сторонніх авторів, значні знижки, індивідуальний підхід за загальних умов. 

+Знижки від 15% і більше, залежно від обсягу. 

У листі із заявками та статтями (у назві кожного файлу заявки та статті має бути збігаючий номер) 

вказати, що це для окремого тому. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.moderntechno.de%2Findex.php%2Fmeit%2FlibraryFiles%2FdownloadPublic%2F10&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2wDwANqQb7IeBzwCutcmPL
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.moderntechno.de%2Findex.php%2Fmeit%2FlibraryFiles%2FdownloadPublic%2F12&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0PEZ3ex3gdQGzSPC7ThToJ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sworldjournal.com%2Findex.php%2Fswj%2FlibraryFiles%2FdownloadPublic%2F9&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw17FcVVqVvMPu7exicltdkQ
https://mail.google.com/mail/u/2/h/lyu104r6eppa/?&cs=wh&v=b&to=editor@moderntechno.de
https://mail.google.com/mail/u/2/h/lyu104r6eppa/?&cs=wh&v=b&to=orgcom@sworld.com.ua

