
МАІТ  та  НДЦІТ  запрошує  магістрантів, 
аспірантів,  здобувачів,  викладачів, науковців  та  всіх 
інших зацікавлених осіб взяти участь у підготовці та 
виданні Наукового вісника інноваційних технологій за 
матеріалами  Міжнародної  науково-практичної 
конференції.

В  рамках  конференції  будуть  розглядатися 
проблеми  та  перспективні  напрямки  розвитку  наук, 
актуальність яких отримує все більш чітке значення в 
контексті  європейської  та  міжнародної  соціально-
економічної інтеграції.

Вісник заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на 
рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації КГ № 781/378Р від 2012 р.

Форма участі у конференції: очно-заочна.
Для публікації у віснику статей необхідно:
1. Надіслати  на  електронну  адресу (E-mail: 

innov_tehn@ukr.net) статтю формату А4 у текстовому 
редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла 
з розширенням *. doc, *. docx або *. rtf. Шрифт тексту 
– Times New Roman; кегль 14 pt.; Інтервал – 1,5; абзац 
(відступ) – 10 мм; поля: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, 
верхнє та нижнє – 20 мм. Обсяг статті  8-15 сторінок 
(укр., рос., пол., або англ. мовами).

2. Вказати тематичну секцію (див. на звороті).
3. Надіслати інформацію про авторів.
4. Надіслати  відсканований оригінал документа 

про оплату на електронну адресу.
Для  учасників  з  України  вартість  публікації 

статті  у  віснику  становить  25  грн.  за  кожну 
сторінку  формату  А4.  +  Вартість  1  вісника 
(незалежно  від  кількості  авторів  та  з  урахуванням 
вартості його пересилання) – 35 грн.

Можлива  участь  у  конференції  без  друкування 
статті у збірнику з отриманням програми конференції 
та сертифікату учасника конференції.  Вартість такої 
участі  (з  урахуванням  вартості  пересилання)  –  
100 грн.

Реквізити для оплати:
Одержувач:  ТОВ  «Міжнародна  академія 

інноваційних технологій». Код ЄДРПОУ 20634250. 
р/рахунок 26002053517638 в ПАТ КБ «Приватбанк» 
м. Кривий Ріг. МФО 305750.

О Р Г К О М І Т Е Т

Бреньські  Вєслав –  доктор  гуманітарних 
наук,  професор кафедри економіки Міжнародної 
Кадрової  Академіі,  ад’юнкт  Інституту  Історії  та 
Міжнародних  Відносин,  Вармінсько-Мазурський 
університет (Польща).

Голіченко  Олександр  Вікторович  – 
кандидат історичних  наук,  доцент,  доктор 
гуманітарних  наук  (Історія),  професор 
Міжнародної Кадрової Академії (Польща).

Бахов  Іван  Степанович  –  кандидат 
педагогічних  наук,  професор,  Директор  Центру 
перекладу  та  вивчення  мов,  Міжрегіональна 
Академія  управління  персоналом.  Завідувач 
кафедри  іноземних  мов  Українсько-Арабського 
інституту  міжнародних  відносин  та  лінгвістики 
ім. Аверроеса. (м. Київ, Україна)

Невінчаний Віктор Анатолійович – доктор 
філософії,  директор  Міжнародної  академії 
інноваційних технологій (м. Кривий Ріг, Україна).

Рижиков  Вадим  Степанович  – доктор 
педагогічних  наук,  професор,  Президент 
Міжнародної академії інноваційних технологій та 
Науково-дослідного  центру  інноваційних 
технологій (м. Київ, Україна).

Скловський  Ігор  Зіновійович –  доктор 
філософських наук,  професор кафедри філософії 
Кіровоградського  національного  технічного 
університету (м. Кіровоград, Україна).

Слонєвський Василь Васильович – доктор 
філософії, Міжнародної академії проблем людини в 
авіації та космонавтиці (м. Кіровоград, Україна).

Чернуха  Надія  Миколаївна – доктор 
педагогічних  наук,  професор, завідувач  кафедри 
Київського університету ім. Б.Гринченка (м. Київ, 
Україна).

З А П Р О Ш Е Н Н Я

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

Шановні науковці та дослідники!

Міжнародна академія інноваційних 
технологій (МАІТ) та Науково-дослідний 
центр інноваційних технологій (НДЦІТ) 

інформує Вас, що 

28 жовтня 2016 року проводиться  
Міжнародна науково-практична 

конференція

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В 

СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИЦІ»

Тематика конференції 
(див. на звороті)

Робочі мови конференції:
українська, російська, польська, англійська

На кожного учасника необхідно надіслати 
окрему заявку (див. на звороті).

Термін подачі статей – 
до 28 жовтня 2016     року  !

м. Кривий Ріг / м. Кіровоград



Примітка:

– матеріали  конференції  друкуються  у 
Науковому віснику інноваційних технологій, який 
не  включено  до  переліку  наукових  видань  ВАК 
України;

– відповідальність  за  висвітлений  матеріал
у статтях несуть автори;

– у  разі  невідповідності  статті  вимогам  до 
оформлення – стаття не буде публікуватися;

– текст  статті  не  підлягає  додатковому 
редагуванню,  тому  він  повинен  бути  ретельно 
відредагованим і підготовленим. 

Компонування тексту статті: 
секція / підсекція (по центру); 
УДК (ліворуч);  назва  статті великими 

літерами  жирним  шрифтом  симетрично 
до тексту.  Праворуч  виділити  курсивом  – 
ініціали  та прізвище автора  (авторів). 
Наступний  текст,  вирівняний  у  ширину, 
включає:

3 анотації + ключові слова (2–3 речення укр. 
або рос., та англ. мовами). Анотаціям передують 
прізвища та ініціали авторів та назва статті.

Далі йдуть такі структурні розділи: 
Постановка проблеми та її актуальність. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті.
Викладення основного матеріалу.
Висновки.
Перспективи подальших досліджень.
Список використаної літератури.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ

ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ 

НАУКИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
У КОНФЕРЕНЦІЇ *

П.І.Б. ____________________________________________
Науковий  ступінь _________________________________
Вчене звання _____________________________________
Назва ВНЗ (організації) ____________________________
Посада  __________________________________________
Контактна адреса в такому форматі: 
ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири, 
місто, індекс ______________________________________
Контактні телефони ________________________________
Е-mail  ___________________________________________
Кількість додаткових збірників ______________________

* – заявка надсилається тільки в електронному 
варіанті окремим файлом (сканування не дозволяється).

На  кожного  учасника  необхідно 
надіслати окрему заявку. Заявку просимо 
надіслати  разом  зі  статтею на 
електронну адресу  innov_tehn@ukr.net

Контрольні дати по віснику:
- друк вісника – 14.11.2016;
- розсилка вісника – 28.11.2016.

З повагою та надією на подальшу 
плідну співпрацю,

Міжнародна академія інноваційних 
технологій / Науково-дослідний центр 

інноваційних технологій

Міжнародна академія інноваційних 
технологій / Науково-дослідний центр 

інноваційних технологій
м. Кривий Ріг, проспект Перемоги, 48 / 

м. Кіровоград-6, 25006, а/с 4/22,
Контактні телефони:

(050) 731-22-85 Рижиков Вадим Степанович
(093) 564-81-61 Слонєвський Василь Васильович

Сайт: http://mait.com.ua
E-mail: innov_tehn@ukr.net

Сторінка в соцмережі: http://vk.com/id231965150

http://vk.com/id231965150

	«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ»

