
Вимоги до оформлення тез доповідей 
Тези доповідей подаються у 

електронному форматі до 10.05.2017 р. і 
друкуються в авторській редакції. 

Текст в редакторі WORD 97 (2000);  
обсяг тез – до 5 сторінок; формат аркуша А4; 
шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; 
міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 
0,7;  поля: ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє та 
нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. 

Увага! Не допускати зайвих пробілів при 
форматуванні тексту! 

У першому рядку розмістити назву 
доповіді (по центру прописними літерами), 
нижче – ПІБ авторів. В кінці тез доповідей (на 
останній сторінці) необхідно розмістити 
більш детальні відомості – назву установи, 
поштову адресу, телефони, адресу 
електронної пошти. Обов’язковим є 
посилання на літературу (у квадратних 
дужках). Список літератури (за ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006; ГОСТ 7.82:2001; ДСТУ 3582:2013) 
друкується на новому рядку, кегль 13.  
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АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Героїв Крут, 2-й провулок, 42,  
Київська обл., м.Біла Церква, 

Білоцерківський інститут економіки і 
управління Університету “Україна” 

Телефони: 
+38 067 108 97 80 

факс (0456) 38-66-80 
e-mail: kosachtm@gmail.com 

Мета конференції: 
обговорення основних положень  
та аналіз шляхів удосконалення 

інформаційно-ресурсного забезпечення 
вищої освіти і науки у контексті інтеграції 

до європейського освітнього простору 
 

 
Заявка на участь у конференції 

Прізвище, 
 ім‘я,  
по батькові 

________________
________________
________________
________________ 

Назва установи 
 

 

Адреса  установи  

Посада 
 

 

Вчений ступінь, 
звання 

 

Контактні телефони:                                   служб. 
дом. 

Факс  
E-mail  
Адреса для 
листування 
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Дата від’їзду    
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розташуванні  
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• готель; 
• не потрібно 
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Роботу конференції передбачається провести 
за такими напрямами: 

- Впровадження та застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
системі вищої освіти в умовах євроінтеграції. 

- Оновлення цілей і змісту вищої освіти з 
урахуванням світового досвіду та принципів 
сталого розвитку. 

- Модернізація структури, змісту та 
організації освіти на засадах компетентнісного 
підходу. 

- Розвиток наукової та інноваційної 
діяльності в системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 

- Забезпечення системного підвищення 
якості освіти на інноваційній основі, сучасного 
психолого-педагогічного та науково-методичного 
супроводження навчально-виховного процессу. 

- Інформатизація освіти, удосконалення 
бібліотечного та інформаційно-ресурсного 
забезпечення освіти і науки. 

- Бібліотечно-інформаційна діяльність в 
умовах євроінтеграції. 

- Електронні засоби та дистанційні 
технології у навчанні. 

- Удосконалення мовної, інформаційної, 
екологічної, економічної, психологічної, правової, 
соціальної, суспільно-політичної підготовки 
студентів та магістрантів. 

- Характерні особливості сучасної 
інклюзивної освіти. 

 
Робочі мови конференції – 

українська, англійська, білоруська, 
болгарська, німецька, російська  

До участі в роботі конференції запрошуються 
вчені і практики закладів освіти і культури, 
магістранти, аспіранти, докторанти. 
Переконливо просимо не пізніше 10. 05. 2017 р. 
подати тези Вашої доповіді, оформлені відповідно до 

вимог. Після конференції планується публікація 
кращих доповідей у збірнику наукових праць 

Вимоги до оформлення статей у збірник 
наукових праць 

Згідно з постановою ВАК України “Про 
підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України” № 7-05/1 від 
15.01.2003 р. наукові статті повинні містити такі 
необхідні елементи: 

– постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка 
завдання); 

– виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів; 

– висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

Тексти статей подають в електронному 
форматі (магістранти – у роздрукованому вигляді 
з підписом автора та рецензією наукового 
керівника) на адресу: romanchenko-inna@ukr.net 
(файл повинен бути названий прізвищем першого 
автора латинськими літерами). 

Мова статті – українська, англійська, 
білоруська, болгарська німецька, російська.  

Обсяг – 8-10 сторінок.  
Текстовий редактор – MS Word 97–2000,  
шрифт – Times New Roman, кегль – 14,  
міжрядковий інтервал – 1,5 пункти,  
вирівнювання – по ширині,  
поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 30 мм, 

ліве – 15 мм. 
Порядок оформлення: у лівому верхньому 

кутку потрібно зазначати УДК, посередині – 
прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене 
звання; великими літерами – назву статті. 
Обов’язково необхідно подавати список 
використаних джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; 
ГОСТ 7.82:2001; ДСТУ 3582:2013 (посилання робити 
у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і 
через кому сторінку, наприклад [1, с. 45]), 
анотації та ключові слова українською та 
англійською мовами. 

 
Наукові статті друкуються в авторській 

редакції. 
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Анотація 
Текст анотації українською мовою 
Ключові слова: слова українською мовою 

 
Summary 

English summary 
Key words: words in English 
 
На окремому аркуші подаються відомості про 

автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 
ступінь, вчене звання, установа, посада, домашня 
адреса, телефон, е-mail). 

 
Переконливо просимо 

не пізніше 10. 05. 2017 р. 
подати статті, оформлені відповідно до вимог, на 

електронну адресу ОРГКОМІТЕТУ. 
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