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з 9  по 12 травня 2019 року 

 
Учасникам конференції пропонується підготувати інформаційні 

повідомлення за такими напрямками: 
- Економічна освіта; 
- Освіта в сфері культури; 
- Освіта в соціальній сфері; 
- Правова освіта; 
- Технічна освіта;  
- Освіта в сфері управління; 
- Мовна освіта.  
- Освіта в сфері інформаційних технологій; 
- Освіта в сфері торгівлі та логістики; 
- Підготовка фахівців для сфери туризму  та готельно-ресторанного бізнесу. 
 
Ця інформація буде обговорюватися під час конференції, а також буде 

опублікована в збірнику тез, якому буде надано ISBN. 
 

Учасники отримають міжнародні сертифікати. 

Вартість участі у конференції – 170 Євро, що покриває такі витрати: 
- організація  транспорту  (комфортабельний  автобус); 
- оплата проживання (Польща); 
- видання  збірників тез учасників конференції та його розсилка; 

- оплата медичної міжнародної страховки; 

- виїзд до м. Варшава (Польща); 

- виїзд до м. Замосць (Польща). 

 

Терміни: 

20.04.2019 ‒ остаточний термін надання сканкопії біометричного закордонного 
паспорта (перша сторінка з фото) або візи в закордонному паспорті старого 
зразка, а також оплати половини суми оргвнеску учасниками конференції. 
26.04.2019 ‒ остаточний термін надання тез доповідей та заявки. 
 

Наявність закордонного паспорту обов'язкова. Кількість місць обмежена. 
 
Офіційні мови доповідей: українська, англійська, польська, російська. 
 
 



Запрошуємо 

студентів, аспірантів та викладачів взяти участь 
           в роботі міжнародної конференції 

Голова оргкомітету, проректор з наукової роботи Херсонського національного 

технічного університету, д.е.н., професор: 

Савіна Галина Григорівна  

Контактні телефони: 0507491751; 0675516138. 

E-mail: savinаgalina28@gmail.com    

Cекретар: к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму 

Херсонського національного технічного університету: 
Воскресенська Олена Євгеніївна 

Контактний телефон: 0991214921 

E-mail: e.e.voskresenskaya@gmail.com 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Обсяг тез доповідей: 3-5 повних сторінок. 

Тези необхідно переслати в необхідний термін на електронну пошту у форматі 

Microsoft Word (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора). 

Формат сторінки: А4. Всі поля по 2 см. Сторінки не нумеруються. Абзац - 1,25 

см. 

Шрифт: Times New Roman, кегель - 12 pt, міжрядковий інтервал (Line Spacing) - 

1,5. 

Структура: Тези доповідей повинні бути структуровані по підрозділам, які слід 

виділяти жирним шрифтом по тексту (ліве вирівнювання з абзацу). Основний текст 

- звичайний шрифт. 

Оформлення тез: 

 

 Прізвище, ім’я та по батькові автора 

Назва ВНЗ 

курс/група/посада 

ПІБ та  ступінь наукового керівника 

 

 НАЗВА ТЕЗ  

 
Постановка проблеми (актуальність) 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Мета тез 

Результат дослідження 

Висновки 

Література 

Рисунки: Виконуються за допомогою вбудованого редактора Mіcrosoft Offіce. Повинні 

бути компактно згруповані. Супроводжуються номером і назвою внизу, по центру, шрифт 

- курсив (italic). 

Таблиці: Супроводжуються номером (праве вирівнювання) і назвою (по центру) вгорі, 

шрифт - напівжирний (bold). 

Формули: Редактор формул - MS Equation. Повинні бути пронумеровані. 

Література: Нумерація в порядку згадування в тексті у квадратних дужках, наприклад: 

[5, с. 12]. Оформляється в кінці тексту під назвою «Література:». Посилання на Інтернет 

повинні мати не тільки адресу, але і назва сайту. Кегель - 12 pt. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

(регламент може змінюватися за рішенням оргкомітету) 

 
9.05.2019  

9.00 Виїзд з м. Львів (залізничний вокзал) 

16.00 
Прибуття до м. Люблін, поселення в готелі, вільний час, огляд 

центральної частини міста. 

10.05.2019  

10.00-13.00 
Проведення  конференції «Сучасні технології освіти: європейський 

аспект», виступ з доповідями за профільним напрямком. 

13.00-14.00 
Проведення зустрічей та обговорення тематичних питань з 

представниками «Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie»   

Після 14.00 Вільний час у Любліні. 

11.05.2019  

8.00  Виїзд до  Варшави 

10. 00-16.00  
Приїзд до Варшави (мобільна дискусія за напрямами конференції 

та обговорення тематичних питань), вільний час (огляд міста).  

16.00 Виїзд з Варшави 

18.00  Прибуття до Любліна, вільний час 

12.05.2019  

8.00 Виїзд з Любліна  

10.00 Прибуття до міста Замосць, вільний час  

14.00 Виїзд з міста Замосць 

18.00 Прибуття до м. Львів 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на очну участь у науково-практичній міжнародній конференції  

 

НА ТЕМУ: «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТ»  
 

9 - 12 травня 2019 року, м. Люблін (Польща) 

 

ЗАЯВКИ ПРОХАННЯ НАДСИЛАТИ на обидві адреси:  

e.e.voskresenskaya@gmail.com; uamdbe@krok.tdu.ua;  

  
Прізвище, ім’я латиницею (як написано в 

закордонному паспорті) 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові українською 

мовою 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові російською 

мовою 
 

Серія та номер закордонного паспорту  

Дата народження (рік – місяць – число)  

Адреса реєстрації місця проживання (як 

написано в українському паспорті) укр. 

мовою з індексом 

 

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада, місце роботи (навчання)  

Адреса та телефон місця роботи, для 

студентів – найменування та адреса  

закладу освіти з індексом 

 

Тема доповіді   

Профільний напрямок (вказати)  

Моб. тел.   

Е-mаіl   

Планую (прохання зазначити необхідне з 

переліку): 

 виступити з доповіддю на 

конференції (до 10 хв.); 

 взяти участь як слухач. 

 

 

 

Обов’язково заповніть таблицю за зразком: 

(українська та англійська мови) 

 

№ 

 
Ім’я, 

прізвище 

Дата 

наро-

дження 

Серія та 

номер 

закордон-

ного 

паспорта 

Адреса 

реєстрації (як 

вказано в укр. 

паспорті) 

Посада ПІН Місце роботи 
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