
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

Економіко-гуманітарний факультет 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо викладачів, аспірантів, студентів взяти участь у 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіко-гуманітарні 

проблеми сьогодення», яка відбудеться 17–18 жовтня 2019 року в Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури. 

 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

1. Гуманітарна складова як важлива ланка професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця у контексті сучасних потреб ринку праці. 

2. Професійна підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. 

3. Сучасні проблеми сталого розвитку держави на засадах удосконалення 

механізмів управління економікою.  

4. Модернізація економіки і суспільства: соціогуманістичний та 

інтелектуально-інноваційний контексти. 

  

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій і 

круглих столів, культурну програму. 

Робочі мови конференції – українська, англійська.  

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2019 року подати заявку  

і тези за напрямами:  

- першим (Гуманітарна складова як важлива ланка професійної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця у контексті сучасних потреб ринку 

праці) і другим (Професійна підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої 

освіти) на електронну пошту lingvdonnaba@ukr.net (телефон для довідок – 

050 085 79 89 – Тетяна Сергіївна); 

- третім (Сучасні проблеми сталого розвитку держави на засадах 

удосконалення механізмів управління економікою) на електронну пошту 

okbuzzeb@gmail.com (телефон для довідок – 095 202 48 12 – Борис Ігорович); 

-  четвертим (Модернізація економіки і суспільства: соціогуманістичний 

та інтелектуально-інноваційний контексти) на електронну пошту 

Kateryna.ed@gmail.com  (телефон для довідок – 099 470 08 78 – Катерина 

Леонідівна). 

mailto:lingvdonnaba@ukr.net
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Тези приймаються до друку українською або англійською мовами. 

Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату А4, 

заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft 

Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, 

праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, 

абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові 

переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому 

правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий 

ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати 

великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей 

повинна мати такий вигляд: Petrov_tezykonf.  

 

Фінансові умови 

для відшкодування організаційних і видавничих витрат 

 

Після отримання заявки і тез Вам буде надіслано на електронну пошту 

реквізити для оплати.  

Очна і заочна участь – 120 грн. Учасник отримує програму конференції, 

сертифікат участі, друкований збірник матеріалів конференції.  

 

Довідкова інформація для учасників конференції 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез. 

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не 

відповідають вимогам або тематиці конференції. 

3. За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, 

просимо звертатися за телефонами: 050 230 02 57 (Лариса Костянтинівна), 

099 733 46 79 (Віта Анатоліївна). 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції! 

 

З повагою організаційний комітет! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зразки оформлення заявки на участь у конференції  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у І Всеукраїнській науково-практичній конференції  

 «Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________ 

  

Науковий ступінь, учене звання:__________________________________________________ 

 

Посада:_______________________________________________________________________ 

 

Установа:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Країна, адреса:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контактні телефони: ___________________________________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Форма участі:_________________________________________________________________ 

 

Напрям конференції:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Тема доповіді:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мультимедійна презентація: ні □ /так □  

 

Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ жовтня)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у І Всеукраїнській науково-практичній конференції  

 «Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента (-ів):_________________________________________ 

  

Відомості про наукового керівника: 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада):_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Місце навчання:_____________________________________________________________ 

 

Країна, адреса:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контактні телефони: ___________________________________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Форма участі:_________________________________________________________________ 

 

Напрям конференції:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Тема доповіді:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мультимедійна презентація: ні □ /так □  

 

Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ жовтня)  

 

 

 


