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м. Відень, Австрія 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній конференції 

«Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський 

досвід». 

У ній візьмуть участь керівники вищих органів виконавчої 

влади, представники підприємств і компаній, відомі вчені, 

викладачі вищих навчальних закладів з України, країн СНД і 

Балтії та інших країн Східної Європи. 

Основне завдання конференції - обмін досвідом 

впровадження інноваційних технологій в науці і освіті в 

умовах зростаючої конкуренції та глобалізації світової 

економіки з метою розвитку взаємовигідного співробітництва в 

умовах Європейської інтеграції.  

 

 

Основні  напрямки  

роботи конференції  

 

1 .  Інноваційні технології в освіті: 

 

- основні тенденції розвитку вищої освіти в країнах 

Європейського Союзу - національна специфіка, 

проблеми, пріоритети; 

- інформаційні та комунікаційні технології і їх 

використання в освіті; 

- сучасні аспекти розвитку системи освіти; 

- проблеми і перспективи входження вузів України в 

європейський і світовий освітній простір; 

- міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері 

освіти; 

- управління системою освіти і самостійність 

університетів; 

- розробка і реалізація професійних і освітніх стандартів 

в умовах двоступеневої підготовки (бакалавр-магістр); 

- створення нових програм навчання і вдосконалення 

методик викладання відповідно до стандартів 

міжнародного рівня; 

- форми і методи контролю якості навчання; 

- проблеми організації самостійної роботи студентів; 

- роль науки і інновацій в системі управління якістю 

освіти у вищих навчальних закладах; 

- роль гуманітарної освіти у розвитку ключових 

компетенцій конкурентоспроможного фахівця; 

- інформатизація процесу навчання в умовах єдиного 

європейського освітнього простору; 

- модульні технології освіти в системі неперервної 

професійної освіти; 

- дистанційне навчання: шляхи та перспективи розвитку; 

- публічне управління і адміністрування. 
 

 

2.  Сучасні проблеми розвитку науки і виробництва: 

 

- інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку науки; 

- прогресивні технології в науці та промисловості, 

забезпечення якості та конкурентоспроможності 

продукції; 

- сучасні енергозберігаючі технології в промисловості; 

- екологія та охорона навколишнього середовища; 

- перспективні конструкційні матеріали та сучасні 

технології обробки матеріалів; 

- сучасне обладнання для науки і промисловості; 

- автоматизоване управління технологічними процесами і 

інтегровані виробничі системи; 

- інформатизація та комп'ютеризація промислового 

процесу, програмно-технічні комплекси та технології; 

- сучасні проблеми економічної теорії та актуальні 

проблеми сучасної економіки; 

- питання фінансового менеджменту і оподаткування; 

- модифікація конкурентної політики в умовах 

становлення інноваційної економіки; 

- міжнародний досвід та вітчизняна практика реалізації 

конкурентної політики; 

- теоретичний базис конкурентоспроможності 

підприємств; 

    - сучасні проблеми розвитку туризму і готельно-

ресторанного бізнесу. 
 

Мови конференції 

 

Основні робочі мови конференції - українська, англійська, 

російська. 

.

Організаційні послуги 

 

Залежно від виду проїзду (авіапереліт або автобус) 

учасникам конференції надаються 2 пакети послуг (див. 

Додаток 1). 

 

Організаційний внесок 

 

Оплата організаційного внеску за участь в конференції 

юридичними і фізичними особами з України здійснюється в 

гривнях. Учасники з інших країн здійснюють оплату - в євро. 

Сума оргвнеску: для учасників - еквівалент 105 €, 

супроводжуючих осіб - 90 €. Повна сума оргвнеску передбачає: 

- участь у заходах конференції; 

- організаційно-технічне забезпечення заходів; 

- оренда залу і обладнання; 

- комплект матеріалів учасника конференції, в тому числі     

1 прим. збірника праць кожному учаснику; 

- кава-брейк; 

- сертифікат, що підтверджує участь в конференції. 

Вартість оформлення візи, страховки, авіаперельоту і 

проживання в суму оргвнеску не входить. 

Екскурсійна програма та заходи з нагоди закриття 

конференції оплачуються окремо (див. Додаток 1). 

 

У період роботи конференції буде проводитися 

стажування з отриманням сертифікату, що 

підтверджує знання англійської мови на рівень В2 

(див. Додаток 2). 
 

Візові формальності 

 

 Учасники для в'їзду в Європу повинні мати закордонний 

паспорт. 

 За наявності біометричних паспортів віза не потрібна. 

Якщо діючий паспорт старого зразка, то для поїздки необхідно 

отримувати візу. Якщо термін здачі біометрії (відбитків 

пальців - при отриманні попередньої шенгенської візи) менше 

п'яти років, то особиста присутність при отриманні візи не 

обов'язкова. При відсутності біометрії, для отримання візи 

необхідна особиста присутність. 

 Консульський збір - 35 € (крім категорій громадян, які 

звільняються від оплати, згідно договору про спрощення 

візового режиму). 

 Послуги візового центру - 22 € (якщо подача в Києві, 

Одесі, Харкові, Дніпрі). 



Заявка на участь 

 

Заявку (див. Додаток 4) слід направляти представнику 

Оргкомітету в м. Дніпро електронною поштою 

(konfgipo@gmail.com). 

 

Важливі дати: 

 

Надання статей (тез) /очна та 

заочна участь 

з 4 вересня 

до 10 листопада 2017 р 

Термін подачі заявки і 

оплата очної участі 

 

- до 30 жовтня 2017 р 

Подача документів на 

оформлення візи (при 

необхідності) 

 

 

- до 1 листопада 2017 р 

Оплата заочної участі – до 15 листопада 2017 р 

Робота конференції * 21 листопада - 24 

листопада 2017 р. 

 

* - без урахування термінів прибуття, вибуття, 

розміщення і стажування учасників 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Контактна інформація 

Представник оргкомітету (м Дніпро): 

Кімстач Тетяна Володимирівна 

моб. +38 097 567- 85-61, +38 050 947 24-46 

e-mail:konfgipo@gmail.com 

Тел/ факс +38 0562 47-18-87 
 

Інформація про конференцію 

розміщена в мережі Інтернет за адресою: 
 

www.nmetau.edu.ua 

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 
для публікації 

Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською, 

або англійською мовою і направлені в електронному вигляді ел. 

поштою не пізніше 10 листопада 2017 р. / включно /. Додатково 

необхідно підготувати (російською та англійською мовами) назву, 

анотацію / 2-3 речення/ і ключові слова. 

Збірник матеріалів буде видано у вигляді друкованого збірника і 

електронного видання (CD-диск), відповідно до діючих стандартів, 

як спеціальний випуск міжнародного наукового журналу 

ActaUniversitatisPonticaEuxinus. 

 

Умови оплати та вартість публікацій (див. Додаток 2): 

1. Вартість збірника з однією статтею 295 грн. Вартість СD диска з 

однією статтею 195 грн. 

2. Обсяг статті до 5 сторінок тексту формату А4 (з урахуванням 

ілюстрацій). У разі перевищення обсягу публікації (5 сторінок) 

вартість збільшується в розмірі 50 грн. за кожну додаткову сторінку. 

3. Публікація кожної наступної статті до збірника (або СD диску) 185 

грн. 

4. Кількість авторів в одній статті не повинна перевищувати 5 осіб. 

 

Оформлення статті: 

Під назвою статті слід вказати звання (посаду), вч. ступінь, П.І.Б., 

назву організації, місто, країну для доповідача і для кожного з 

співавторів (співдоповідачів). 

Шрифт: TimesNewRoman, накреслення звичайне, розмір 14 (назва 

статті напівжирний). 

Інтервал: одинарний; 

Відступ: (новий рядок) -0,6 см.Переноси в тексті не допускаються (!). 

Поля: зверху, знизу по 20 мм, зліва і справа по 25 мм. 

Формули: формат MicrosoftEquation 3.0 

Рисунки в тексті повинні бути чіткими, дозволяється розміщувати 

в статті або подавати у вигляді окремих файлів у форматі ТIFF або 

JPG. 

Формат файлів: дуже бажано - у вигляді файлу RTF або Word 2007. 

Перелік посилань - обов'язковий. 

Переконливе прохання, сторінки - не нумеровані! 

Приклад оформлення статті додається (Додаток 3). 

Доповіді направляти в електронному вигляді на E-mail: 
konfgipo@gmail.com  
 
Оргкомітет залишає за собою право: 
- внесення редакційних поправок в тексти доповідей (статей); 
- відмовити в прийомі матеріалів (у разі невідповідності вимогам, в 
т.ч. до формату файлів, тематики, відсутність відомостей про 
авторів); 
- відмовити в прийомі матеріалів після 10 листопада 2017 р. 
 

Міністерство освіти і науки України 

Національна металургійна 

академія України / НМетАУ / 

Технічний Університет -ТУ Варна 

Університет Алгарве Фаро 

Технічний Університет Відень 

Інститут інтегрованих форм навчання 

НМетАУ 

Національний Авіаційний Університет 

Дніпровський освітній центр 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 
 

Міжнародна 
конференція 

 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

НАУЦІ ТА ОСВІТІ. 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 

21 листопада - 24 листопада 2017 р.* 

 

м.Відень, Австрія 
* * * 

Інформаційне повідомлення 
 

 

Інформація про конференцію в мережі Інтернет: 

www.nmetau.edu.ua 
 

* - без урахування термінів прибуття, вибуття та розміщення 

учасників 
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