
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

До участі в V Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні 

тенденції розвитку освіти, науки та 

технологій» запрошуються науковці, 

аспіранти, здобувачі ЗВО та науково-

дослідних установ, а також практичні 

працівники, які активно займаються 

науковими дослідженнями щодо розвитку 

освіти, науки та технологій. 

 

Конференція відбудеться у Навчально-

науковому професійно-педагогічному 

інституті Української інженерно-педагогічної 

академії (м. Бахмут) 14 травня 2021 р. 

відповідно Листа МОН № 22.1/10-37 

Від 13.01.2021 р. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Україна, 84500, м. Бахмут, вул. Миру 5, 

Навчально-науковий професійно-

педагогічний інститут Української 

інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) 

 

 
У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЕРЕДБАЧЕНО ТАКІ НАПРЯМИ 

1. Проблеми, тенденції та перспективи 

розвитку інженерно-педагогічної освіти. 

2. Культура та національна самосві-

домість в умовах європейської інтеграції. 

3. Використання інформаційних техно-

логій в промисловості і освіті. 

4. Економіка, менеджмент та фінанси: 

стан, проблеми та перспективи розвитку. 

5. Сучасні технології для промислових 

підприємств. 

6. Проблеми екології та охорони навко-

лишнього середовища. 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі в конференції необхідно до 

14 травня 2021 р. (включно) надіслати на 

адресу оргкомітету (роботи подані 

пізніше вказаного терміну до збірника не 

включаються, кошти не повертаються): 

– заявку на участь у конференції; 

– тези доповіді; 

– копію документа про оплату 

організаційного внеску. 
У темі листа необхідно вказати номер 

секції і прізвище першого автора 

(Наприклад, Секція 5, Савченко Г.С.). 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

П.І.Б. учасника ______________________ 

Науковий ступінь, учене звання 

____________________________________ 

П.І.Б. наукового керівника (у разі його 

наявності) ___________________________ 

Місце роботи ________________________ 

Посада _____________________________ 

Адреса для розсилки __________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail ______________________________ 

Назва тези доповіді ___________________ 

Секція ______________________________ 
Форма участі    дистанційна 

 
Для довідок: 

Секретар оргкомітету: д.е.н., доц. 

Михальченко Ганна Григорівна 

моб. тел. 050 665 07 06 
 

Відповідальний секретар конференції: 

Карнаухова Анастасія Сергіївна 

(0627) 44-86-38, моб. тел. 050 586 35 99 

E-mail: nnppi.uipa@i.ua 

Міністерство освіти і науки України 
Українська інженерно-педагогічна академія  

Навчально-науковий професійно-

педагогічний інститут УІПА (м. Бахмут) 

Виконавчий комітет  

Бахмутської міської ради 

Білоруський державний аграрний 

технічний університет 

Азербайджанський технологічний 

університет 

Тбіліський державний університет 

ім. Іване Джавахішвілі 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Актуальні тенденції розвитку освіти, 

науки та технологій» 

 

 
 

14 травня 2021 року 

Бахмут 

mailto:nnppi.uipa@i.ua


 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

Розмір організаційного внеску (друк тез, 

розсилка збірників) становить 150 грн; 

для студентів – 50 грн. 

Вартість додаткового екземпляра збірника 

тез – 50 грн. 

Розсилка друкованих матеріалів 

здійснюється Новою поштою (за рахунок 

отримувача). 

Умови участі та оплати для іноземних 

учасників необхідно узгодити з 

оргкомітетом. 

Для учасників, що є докторами наук, 

розміщення тез у збірнику конференції 

безкоштовне (за умови отримання 

лише електронного примірника). 

 

При перерахуванні грошей для 

участі у V Міжнародній науково-

практичній конференції (МНПК) 

«Актуальні тенденції розвитку освіти, 

науки та технологій» (обов’язково) 

робити примітку «Консультаційно-

інформаційні послуги. Конференція, 

Савченко Г.С. (вказати прізвище та 

ініціали учасника). 
 

Одержувач   ННППІ 

р/рахунок   

UA898201720313271001201014581 

ДКСУ у м. Київ 

код   24819972 
 

 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

1. Обсяг – до 3 стор., текст друкувати у 

редакторі Microsoft Word, без нумерації 

сторінок, шрифтом «Times New Roman», 

кеглем 14 pt через один інтервал без 

ущільнення тексту та переносів, поля – 

20 мм з усіх боків. 

2. Назва секції вказується в правому 

куті курсивом. 

3. Назва тез доповіді вказується 

великим регістром, напівжирним 

шрифтом. 

4. Після назви в правому куті 

вказується курсивом прізвище та ініціали 

авторів, місце роботи. 

5. В тексті не повинно бути 

шрифтових виділень. Рисунки, діаграми, 

схеми, таблиці мають бути тільки чорного 

кольору. 

6. Рисунки повинні бути згруповані в 

один графічний об’єкт; формули слід 

друкувати за допомогою редактора 

формул Microsoft Equation і нумерувати у 

круглих дужках, наприклад, (2). 

7. Список використаних джерел 

оформлюється в кінці тексту. У тексті 

посилання на літературу позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком 

та через кому – номера сторінки 

(сторінок), наприклад: [5, с. 3]. 

 
Текст має відповідати зазначеним вимогам, 

стилістично та грамотно відредагований. 

Тези, оформлені з порушенням вимог, до 

розгляду не приймаються. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДІ 

 

1. Проблеми, тенденції та 

перспективи розвитку інженерно-

педагогічної освіти 

 

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ 

 Тесленко К.М., к.пед.н., доц. 

Навчально-науковий професійно-

педагогічний інститут УІПА (м. Бахмут) 

 

Мотивація, на думку психологів – це 

спонукання, що викликають активність 

особистості та визначають її напрямок [1]. 

Мотивація... 
 

Список використаних джерел 

 

 

Учасники конференції мають можливість 

опублікувати статтю в електронному 

науковому виданні з педагогіки та 

економіки «Адаптивне управління: теорія 

і практика», що є фаховим виданням з 

економічних та педагогічних наук. 

Затверджено Наказом МОН України 

№ 693 від 10.05.2017 р. Видання 

розміщене в середовищі Platform & 

workflow by OJS/PKP. З вимогами щодо 

змісту, порядку подання та оформлення 

наукових статей можна ознайомитись на 

сайті https://amtp.org.ua  
 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

З повагою, оргкомітет. 

https://amtp.org.ua/

