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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь 

 
у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

“Наука та освіта в контексті сучасних 

глобалізаційних процесів” 

 

Мета конференції: 

розгляд проблем та перспектив розвитку 

науки та освітніх технологій, налагодження 

співпраці та обмін досвідом між студентами, 

викладачами та науковцями. 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Світові освітні системи та інституції: традиції 

сьогодення та перспективи; 

2. Освітня мобільність як ознака і перевага 

глобалізованого світу; 

3. Сучасні інноваційні технології навчання; 

4. Інновації в освіті. Реформування вищої 

освіти в аспекті євроінтеграції; 

5. Інтелектуальна власність: проблеми та 

перспективи її захисту; 

6. Роль університету у розвитку регіону в 

умовах суспільних трансформацій і 

загострення глобалізаційних викликів; 

7. Взаємодія освіти, науки та бізнесу, як 

головна передумова інтегрування України у 

глобальні суспільні процеси; 

8. Трансфер знань, як можливість експорту 

освіти та технологій. 

 

Форма участі у конференції: 
очна та заочна. 

Офіційні мови конференції: 
українська, англійська. 

За результатами роботи конференції кожному 

учаснику буде надіслано збірник тез. 

Учасники конференції: 

до участі у конференції запрошуються 

викладачі ВНЗ, науковці, аспіранти, 

магістранти, здобувачі, студенти (у 

співавторстві з науковим керівником), 

представники громадських організацій, органів 

державної влади та реального сектору 

економіки, всі зацікавлені особи. 

Умови участі: 

до 20 травня (включно) необхідно направити на 

електронну адресу nnmumg@gmail.com : 

реєстраційну форму (заповнену кожним 

автором); 

матеріали доповіді. 

Назви файлів мають бути підписані 

відповідно до прізвища учасника конференції і 

секції (наприклад, Іванов_Тези; Іванов_Заявка). 

З метою відшкодування організаційних та 

поліграфічних витрат авторам необхідно 

сплатити організаційний внесок: 

при отриманні печатного варіанту збірника – у 

розмірі 200 грн за одну публікацію; 

при отриманні електронної версії збірника – у 

розмірі 100 грн  за одну публікацію. 

Вартість додаткового примірника збірника 

становить – 100 грн. 

Реквізити для сплати організаційного внеску 

будуть надіслані в листі з підтвердженням 

прийняття публікації.  
 

Місце знаходження ТНУ імені В. І. Вернадського 

на мапі Києва: 

 

mailto:nnmumg@gmail.com


Вимоги до оформлення тез: 
Тези доповідей, підготовлені однією з мов 

конференції, повинні містити викладення 
актуальності дослідження, методики його 
проведення, значущість отриманих результатів. 

До друку приймаються тези доповідей 
обсягом не більше 2 сторінок формату А4, 
виконані у текстовому редакторі Word (бажано 
Word 2007). Шрифт набору тексту – Times New 
Roman, розмір шрифту – 12 пт, міжрядковий 
інтервал – 1,0, вирівнювання – по ширині, абзац 

– 10 мм, поля – 20 мм. 
Переноси в тексті не допускаються. 

Формули необхідно набирати у редакторі 
Microsoft Equation. Рисунки, діаграми, таблиці 
(чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова 
орієнтація) повинні бути названі. Рисунки, 
діаграми додатково подаються окремими 
файлами у графічних форматах: cdr, tiff або jpg. 
Не допускається: 

використання в основному тексті доповіді 
напівжирного, курсивного і підкресленого 
шрифту; 

використання знаків примусового розриву 
рядків, сторінок, розділів; автоматичних списків; 
підрядкових виносок; фотографій; кольорових 
елементів. 

Збірник матеріалів конференції буде 
надісланий учасникам конференції на поштову 
адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів 
після проведення конференції. 

Оргкомітет залишає за собою право відмовити 
у друці матеріалів у випадках невідповідності 
матеріалів вимогам до оформлення, 
несвоєчасного подання матеріалів та несплати 
організаційного внеску. 

У разі розходжень поданих тез із 
рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою 
право редакції авторського тексту. 
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах 
несуть автори доповідей. 

Порядок розміщення матеріалу: 
 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими 

літерами, без крапки, шрифт напівжирний, по 

центру); 

наступний рядок – прізвище та ініціали 

авторів, науковий ступінь, вчене звання 

(курсивом, по центру); 

наступний рядок – повна назва 

навчального закладу або місця роботи, посада 

(курсивом, по центру); 

наступний рядок – з абзацу друкується 

текст тез доповіді; 

після тексту тез доповіді – список 

використаних джерел за правилами 

бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не 

більше 7 джерел) при необхідності, відповідно до 

порядку згадування. 

Сторінки не нумеруються (!). 

Зразок оформлення тез 

СУЧАСНА ГЛОБАЛІЗОВАНА ОСВІТА 

Коваленко І.І., к.т.н., доцент Таврійський 

національний університет імені В.І. 

Вернадського 

Текст, текст, текст [1, с. 25], текст, текст. 

Текст, текст, текст [2, с. 59]. 

Список використаних джерел: 

1. Тарасюк Г.М. Планування діяльності 

підприємства. Практикум: навчальний посібник 

/ Тарасюк Г.М. – К.: Кондор, 2004. – 266 с.. 
 

Учасники конференції самостійно 

фінансують затрати з проїзду, забезпечення 

житлом та харчуванням. 

Програму конференції буде надіслано після 

отримання Ваших матеріалів, заявки, оплати 

організаційного внеску. 

Адреса оргкомітету: 
 

Таврійський національний університет імені 

В.І. Вернадського, вул. Івана Кудрі, буд. 33      

(к. 120), м. Київ, 01042, Україна. 
 

Контактна інформація: 
 

+38 050-95-474-91 

завідувач  кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами, к.т.н., 

професор Домніч Володимир Іванович 

E-mail: nnmumg@gmail.com 
 

+38 063-73-777-01 

доцент кафедри загально-інженерних 

дисциплін та теплоенергетики,  

Гуйда Олександр Григорович 

E-mail: nnmumg@gmail.com 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Наука та освіта в контексті сучасних 

глобалізаційних процесів” 
 

Прізвище        

Ім’я         

По батькові        

Науковий ступінь      

Вчене звання        

Установа       

Посада        

Науковий керівник(для студентів)     

Назва доповіді       

Тематичний напрям       

Е-mail        

Телефон        

Форма участі (очна / заочна)      
Чи потрібний друкований збірник матеріалів конференції 

 

Сподіваємось на Вашу участь у 

конференції! 
 

Будемо вдячні за поширення інформації 

серед колег та інших зацікавлених осіб 
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