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ЗАЯВКА
на участь у науково-практичній конференції
Прізвище _______________________________________________
Ім’я ____________________________________________________
По батькові _____________________________________________
Назва організації _________________________________________
Посада _________________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________
Вчене звання ____________________________________________
Поштова адреса учасника з індексом ________________________
Телефон/факс ___________________________________________
E-mail: _________________________________________________
Назва секції ____________________________________________
Назва доповіді ___________________________________________
________________________________________________________
Необхідність мультимедійного проектора так__, ні__

Міністерство освіти і науки України
Кіпрський інститут маркетингу
Університет Чорногорія
Вища Школа Економіки м. Бидгощ (Польща)
Білоруський Державний університет
Гуківський інститут економіки та права Ростовського
державного економічного університету (Росія)
Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Кременчуцький інститут Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля

Планую (потрібне підкреслити)
- виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)
- виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)
- участь в обговоренні
- участь у публікації (без особистої присутності)
Потреба у житлі (бронюванні) так__, ні__
Готель (необхідне позначити) 
 потрібний;
 не потрібний
Дата прибуття до Кременчука______________________________
Дата відбуття з Кременчука________________________________

Проблеми та перспективи
розвитку економіки освіти
регіону

Заявки можна зробити:
39623, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79
кімната 2209.
Телефон:+38 (05366) 5-38-50 (дод. 214)
+38 (0536) 77-59-63
 E-mail: nauka.kiduan@gmail.com
Контактна особа:
Стегній Павло Анатолійович
тел.
+38098-435-84-40
тел.
+38066-170-30-10

Х Міжнародна
науково-практична конференція
аспірантів, молодих учених та
науковців
24 квітня 2015 року
м.Кременчук

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
24 квітня 2015 року Кременчуцький інститут
Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля проводить Х Міжнародну науково-практичну
конференцію аспірантів, молодих учених та
науковців «Проблеми та перспективи розвитку
економіки освіти регіону».
Оргкомітет запрошує Вас та Ваших студентів
взяти участь у роботі конференції.
Початок реєстрації 24 квітня о 9 годині, початок
роботи конференції о 10.00 годині за адресою:
м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 106.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ (секцій):

1. Теоретичні та методологічні підходи
забезпечення процесів сталого розвитку регіону.
2. Проектування, моделювання і конструювання
соціально-економічних систем в змісті
економічної освіти.
3. Інвестиційна привабливість регіону.
4. Кібернетичні моделі соціально-економічних
систем.
5. Економіка та інноваційний розвиток регіону.
6. Маркетингові дослідження стану кон’юнктури
регіонального ринку.
7. Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації
та методика їх навчання.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00 - 10.00 - Реєстрація учасників
10.00 - 12.00 - Пленарне засідання
12.00 - 12.30 – Перерва, кава-брейк
12.30 - 16.30 – Продовження роботи
конференції. Робота по секціях.
16-30 - 17-00 – Підведення підсумків,
завершення роботи конференції
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська,
німецька, польська

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО
до 10 квітня 2015 року надіслати на адресу
оргкомітету конференції пакет таких документів:
- Заявка учасника конференції згідно з приведеним
зразком (Файл ПРІЗВИЩЕ Заявка.doc)
- Текст тез доповіді (Файл ПРІЗВИЩЕ Тези.doc)
- Копію квитанції про сплату організаційного
внеску (Файл ПРІЗВИЩЕ Оплата.doc)
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Організаційний внесок учасників конференції
становить 100 грн. Він включає: видання збірника
тез
доповідей
і
програми
конференції,
інформаційних листів і запрошень.
Витрати на проїзд, проживання та харчування
покриваються за рахунок учасників. Здійснювати
оплату необхідно на:

Платіжні реквізити:
на карту Приватбанку 4731 2171 1238 1247
Отримувач – Стегній Павло Анатолійович.
Призначення платежу (обов’язково!) –
Переказ власних коштів Прізвище та Ім’я.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ:
Тези будуть опубліковані окремою збіркою з
присвоєнням УДК та ББК до початку роботи
конференції. На одну роботу (незалежно від кількості
авторів) висилається один авторський екземпляр
збірника тез. Додаткові збірники замовляються
заздалегідь. Вартість 1 додаткового примірника
60 грн.
Приймаються до друку тези доповіді обсягом до 2
сторінок, набраних у редакторі MS Word у форматі
.doc
українською,
російською,
англійською,
німецькою або польською мовами та повинні
відповідати наступним параметрам:
Тези доповідей подаються окремим файлом шрифт
Times New Roman;
 розмір шрифту 14 пт.;
 міжстроковий інтервал 1,0;

 поля всі по 2 см.;
 абзац 1,0 см.
 по правому краю курсивом вказуються П.І.Б.
автора(ів), науковий ступінь і вчене звання, нижче –
повна назва організації, де працює автор (для
студентів – назва ВНЗ та група); нижче – інформація
про наукового керівника (для студентських робіт).
 через 1 інтервал заголовок: по центру,
прописними буквами, шрифт жирний, 14 пт.;
 сторінки не нумеруються.
Графіки, таблиці та рисунки не повинні
перевищувати розмір 110 150 мм., друкувати
шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий
інтервал – 1. Рисунки, діаграми, таблиці створюються
з використанням чорно-білої гами. Використання
кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці
повинні мати назву. Формули слід друкувати за
допомогою редактора формул Microsoft Equation і
нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали,
оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений
термін.
Увага! Оргкомітет надсилає повідомлення про
отримання
електронного
листа
з
Вашими
документами протягом двох днів. Якщо Ви не
отримали повідомлення, відправте документи повторно
або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа по
вказаному нижче телефону контактної особи.
Контактна особа:
Стегній Павло Анатолійович
тел.
+38098-435-84-40
тел.
+38066-170-30-10

За результатами виступу на конференції (за
рекомендацією оргкомітету) існує можливість
опублікування статті у відповідних фахових
виданнях Дніпропетровського університету
імені Альфреда Нобеля.

