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Науково-дослідний центр Інноваційних технологій з метою публікації
результатів науково-дослідних робіт запрошує науковців прийняти участь у
написанні колективної наукової монографії «Актуальні проблеми інновацій в
наукових технологіях сьогодення».
Тип конференції: Міжнародна.
Організатори: Науково-дослідний
(Україна, м. Кіровоград).

центр

Інноваційних

технологій

До публікації приймаються праці по запропонованій тематиці.
Робочі мови: українська, російська, англійська, польська.
Контрольні дати:
- Формування авторського колективу (подача авторської довідки) – до 31
березня 2014 р.
- Представлення авторам матеріалів
комітетом (до 10 квітня 2014 р.)

для

- Розсилка монографії авторам 21 квітня 2014 р.
В монографії плануються наступні розділи:
1. Педагогічні технологій: теорія та практика
2. Психологічні науки
3. Філософія та мистецтвознавство
4. Філологія
5. Економіка та право
6. Менеджмент і управління

розгляду

організаційним

7. Інноваційні технологій в науковій інтерпретації
Вимоги до матеріалів монографії:
- Цілісність матеріалу та елементів новизни у ньому;
- Обов’язкові посилання на першоджерела;
- Матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ, матеріал
наукового змісту, висновок та список літератури.
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Для набору тексту, формул і таблиць необхідно використовувати
редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором тексту налаштуйте
наведені нижче параметри текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times
New Roman, розмір - 14; міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання по ширині;
абзацний відступ 1 см; орієнтація аркуша - книжкова.
2. Оформлення заголовка: (прописними жирними літерами, вирівнювання
по центру рядка) НАЗВА СТАТТІ; на наступному рядку (шрифт жирний
курсив, вирівнювання по правому краю) - П.І.Б. повністю;
3. Список літератури обов'язковий. Оформлювати посилання в тексті слід в
квадратних дужках на відповідний джерела списку літератури, наприклад
[1, с. 277]. Використання автоматичних посторінкових посилань не допускається.
Представлені тексти розглядаються оргкомітетом.
Голова організаційного комітету: президент науково-дослідного центру
Інноваційних технологій доктор педагогічних наук Рижиков Вадим Степанович
Тел. (050) 731-22-85; (067) 520-77-89; (093) 061-47-19
E-mail: Vadr66@rambler.ru
Координатор: секретар оргкомітету – Слоневський Василь Васильович
E-mail: innov_tehn@ukr.net
Вартість публікації у колективній монографії становить 15 грн. за кожну
сторінку формату А4.
Вартість пересилки монографії становить 40 грн.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У МОНОГРАФІЇ *
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 монографій
* – заявка надсилається тільки в електронному варіанті окремим файлом
(сканування не дозволяється).
Співавтор монографії отримує публікації в колективній монографії, участь
у міжнародній конференції з темою виступу аналогійній назві статті в
колективній монографії та сертифікат учасника міжнародної конференції
З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
президент науково-дослідного центру Інноваційних технологій
доктор педагогічних наук Рижиков Вадим Степанович

