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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки

в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір»,

яка відбудеться 14-15 травня 2019 року
посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 571 від 06.12.2018 р.

Мета конференції  –  обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки
України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного розвитку
на основі  випереджаючого зростання високотехнологічних галузей промисловості,  дослідження
аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів стійкого економічного зростання в умовах
інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір.

Секції конференції:

1.  Інформаційні системи і технології.
2. Економічні науки.
3. Технічні науки.
4. Психологічні та педагогічні науки.
5. Біотехнологія та нетрадиційна енергетика.
6. Varia (приймаються матеріали по інших напрямках, що відповідають темі конференції)

У рамках конференції заплановане пленарне та секційні засідання.

В конференції можуть приймати участь студенти та аспіранти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів в електронному форматі.

Для  участі  в конференції необхідно: зареєструватися,  заповнивши  заявку  учасника  за
наведеною електронною формою на сайті http://www.krcci.pl.ua/ та надіслати на електронну адресу
матеріали та  відскановану  копію  квитанції  про  сплату  оргвнеску.  Підтвердження  отримання
матеріалів  має надійти впродовж 3-х днів,  у іншому випадку – необхідно відправити запит на
адресу оргкомітету: webinar  .  krcci  @  gmail  .  com  .
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Умови участі в конференції

До 15 квітня 2019 р. оформити електронну заявку на участь у конференції за формою на сайті
http://www.krcci.pl.ua/. У заявці важливо чітко зазначити форму участі (виступ, без виступу) та форма
матеріалів (текст, презентація) та надіслати на e-mail: webinar  .  krcci  @  gmail  .  com   такі документи:

1.  Електронний  варіант  матеріалів,  оформлений  відповідно  до  зазначених  на  сайті
http://www.krcci.pl.ua/ вимог. Назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів латиницею:
Koval_materials.

2. Відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску та публікації матеріалів.
Назва файлу – Koval_oplata.

Примітка. Надсилаючи матеріали електронною поштою, у  ТЕМІ  листа  обов’язково вказуйте своє
прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Приклад: Коваль Л. С.: заявка, тези, квитанція.

Організаційний внесок становить  189 гривень  (на покриття витрат, пов’язаних із підготовкою,
проведенням конференції  та  публікацією програми,  матеріалів у  збірнику обсягом 2 стор.,  сертифікату
учасника конференції). 

Організаційний внесок для студентів становить 126 гривень (на покриття витрат, пов’язаних із
підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, матеріалів у збірнику обсягом 2 стор.,
сертифікату учасника конференції).

Якщо  матеріал  перебільшує  2  стор.,  то  вартість  кожної  наступної  сторінки публікації
матеріалів у збірнику коштує 63 гривні.

Банківські реквізити для оплати: 

Отримувач: Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати
Код за ЄДРПОУ 13964739 
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ, 
МФО 300346    р/рах.  26000018487701 
ІПН 139647316362, ном. свідоцтва 100090662
Призначення платежу: за участь у конференції.

Усі  витрати,  пов’язані  з  поштовою  пересилкою  сертифікату  та  програми  несуть  учасники
конференції або організація, яку представляють учасники.

Адреса Оргкомітету конференції: 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 2, Кременчуцьке
відділення Полтавської Торгово-промислової палати.

Зі своїми пропозиціями та побажаннями, а також для отримання додаткової інформації Ви
та Ваші колеги можете звертатись за телефонами: 

(0536)74-20-37, 74-20-71, моб.тел. 050 402 1401. 
Контактна особа: заступник голови оргкомітету доц. О.С.Кущ, к.психол.н.

Вимоги до оформлення матеріалів
Текстовий матеріал (стаття або тезіси):
Обсяг матеріалів: 2–7 сторінки. Матеріал повинен бути оформлений, мати структуру згідно вимог,

опублікованих на сайті http://www.krcci.pl.ua/.
Матеріал-презентація: 
Обсяг:  15–30  слайдів.  Матеріал  повинен  бути  оформлений,  мати  структуру  згідно  вимог,

опублікованих на сайті http://www.krcci.pl.ua/.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє
граматичне і стилістичне оформлення.

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів. Тези, оформлення яких не
відповідає  зазначеним вище вимогам,  не  будуть  опубліковані  у  збірнику;  при цьому  гроші,  сплачені  за
оргвнесок, не будуть повернені.

Чекаємо на Вашу участь у конференції.
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