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АДРЕСИ ОРГКОМІТЕТУ
Міжнародна академія інноваційних технологій:  м. Кривий Ріг, проспект 

Перемоги, 48, 50102, Україна
Будинок вчених Кіровоградщини: вул.  Дворцова,  41,  м. Кропивницький, 

25006, Україна
Сайт: http://mait.com.ua
E-mail: innov_tehn@ukr.net 
Телефони:  (098)  875-64-11  Вадим  Степанович;  (050)  974-42-72  Василь 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- педагогічні науки;
- філософські та психологічні науки;
- іноземна філологія, літературознавство, мистецтвознавство;
- історичні  науки,  політичні  та  соціологічні  науки,  соціальні  комунікації, 

державне управління;
- економічні науки; 
- юридичні науки;
- медичні науки;
- фізичне виховання та спорт;
- сучасні інформаційні технології.

МАІТ /  НДЦІТ,  Будинок вчених Кіровоградщини запрошує магістрантів, 
аспірантів,  здобувачів,  викладачів, науковців  та  всіх  інших  зацікавлених  осіб 
взяти  участь  у  міжнародній  конференції.  За  результатами  конференції  буде 
випуск збірника тез.

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.

Форма участі у конференції: очно-заочна.
Для публікації  тез необхідно:
1. Надіслати  на  електронну  адресу (E-mail:  innov_tehn@ukr.net)  тези 

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. Мінімальний обсяг  тез – 1 сторінка ,  максимальний 
обсяг тез 5 сторінок (укр., рос., пол., або англ. мовами).

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

електронну адресу.
Для учасників з України   вартість участі у конференції з публікаціями 

http://mait.com.ua/
mailto:innov_tehn@ukr.net


тез і отриманням програми, сертифікату учасника конференції становить 
250  грн.  При  публікації  тез  декількох  авторів  і  побажанні  отримання 
додаткового  збірника  тез,  програми  та  сертифіката  учасника  додаткова 
оплата 150 гривень за кожного наступного автора.

Можлива участь у конференції без друкування тез у збірнику з отриманням 
електронної  програми  конференції  та  електронного  сертифікату  учасника 
конференції.  Вартість такої участі – 100 грн. (при авторстві більше одного 
автора розсилка на наступних авторів 100 грн.)

Реквізити для оплати: 
Організаційний внесок  учасника конференції  сплачується  на  рахунок 

відповідального за логістику Організації
Для переказу з картки на карту:
Поповнення  картки  № 4102 3212 5567 2734,  Невінчаний  Віктор 

Олексійович 
АТ «Альфа-Банк»
МФО банку – 300346
IBAN - UA87 300346 00000 262009 1069 6713

Для іноземних авторів:  20 USD за одного учасника.  Внесок потрібно 
перерахувати за системою Western Union. За детальною інформацією щодо 
переказу  звертайтеся,  будь  ласка,  на  електронну  адресу  організаційного 
комітету.

Електронний  збірник  матеріалів     Міжнародної  науково-практичної   
конференції  буде  розміщено  на  офіційному  сайті  Міжнародної  академії 
інноваційних технологій
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