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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 

 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції: 

«ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 
 

 

Шановні колеги!  

 

   Запрошуємо взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах 

інтеграції», яка відбудеться 7 жовтня 2022 року в Київському національному 

університеті технологій та дизайну.  

   Конференція передбачає очну або дистанційну участь  науковців, викладачів, 

профільних експертів, докторантів та аспірантів вищих навчальних закладів, 

представників ділової спільноти України та зарубіжних країн.  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
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Платформа 1. Стратегічні орієнтири управління розвитком освіти, науки  

та бізнесу в координатах післявоєнного відновлення України  

Платформа 2. Проблеми адаптації  вищої освіти до потреб економіки в 

умовах  воєнного стану та  післявоєнної відбудови України 

Платформа 3. Передові практики підприємницької освіти та їх роль у 

післявоєнному відновленні України  

Платформа 4. Синергія освіти, науки та бізнесу для фінансування 

розвитку та післявоєнного відновлення України 

Платформа 5. Маркетингова освіта в Україні в епоху цифрових 

технологій  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Заявки щодо участі у конференції (ПІБ, науковий ступінь, місце 

роботи, посада, контактний телефон, e-mail) та тези доповідей в 

електронній версії необхідно надіслати на електронну адресу до 

оргкомітету conffeb2022@gmail.com не пізніше 30 вересня 2022 р. 

Після отримання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає 

повідомлення з підтвердженням факту прийняття їх до публікації. За 

результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції у 

друкованому вигляді та у форматі .pdf. 

Оплата за участь у конференції. Організаційний внесок у розмірі 300 

грн (з ПДВ) приймається до 30 вересня 2022 року. Він включає 

організаційні витрати, видання збірника матеріалів конференції та 

розміщення його електронної версії на сайті Київського національного 

університету технологій та дизайну. 

Банківські реквізити: 
Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну. 

Код ЄДРПОУ одержувача: 02070890. Банк одержувача: ДКСУ м. Київ. 

Розрахунковий рахунок: р/р UA698201720313211002201003551 

Призначення платежу: «Оргвнесок (ПІБ учасника (-ів) конференції 

«Проблеми інтеграції». 

Також запрошуємо Вас до публікації матеріалів у колективній монографії 

«Проблеми адаптації  вищої освіти до потреб економіки в координатах 

післявоєнної відбудови України». 
Адреса оргкомітету: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 

Київський національний університет технологій та дизайну.  

Контактні особи: 

відповідальний секретар - 

д.е.н., проф. Хаустова Євгенія Борисівна, моб. тел. +380-68-36-35-901. 

 
 

Платформи конференції: 

2 



 

  

3 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей 
 

СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

УДК (TimesNewRoman, кегль – 10 пт) 
––   порожній рядок–10пт 

Т.Г. Шевченко
1
, І.Я. Франко

2
 (TimesNewRoman, кегль – 10 пт) 

––   порожній рядок–8пт 

KNUTD@edu.ua, NAU@edu.ua (Times New Roman, кегль – 10 пт) 
––   порожній рядок–8пт 

1
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ 

2
Націлнальний авіаційний університет, Київ (TimesNewRoman, кегль – 10 пт, 

накреслення – курсив)(1, 2 – індекси ставляться, якщо автори з різних ЗВО) 
––  порожній рядок–12пт 

НАЗВА ТЕЗ (TIMESNEWROMAN, КЕГЛЬ – 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ – «НАПІВЖИРНЕ», 

ПО ЦЕНТРУ) 
––  порожній рядок–12пт 

 Вимоги до набору 

Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см). 

Параметри сторінки (відступи від краю): 

ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2,0 см; зверху - 2 см; 

знизу – 2,5 см. 

Шрифт тез – TimesNewRoman; накреслення 

– пряме; кегль – 10 пт  міжрядковий інтервал 

(множник) – 1. 

Текст тез розміщується у дві колонки 

однакової ширини – 8 см, відстань між 

стовпчиками – 0,5 см; відступ першої строки 

абзацу – 0,75 см; вирівнювання - по ширині. 

Не використовуйте для оформлення тексту 

пробіли, табуляцію та інше. Не встановлюйте 

ручний перенос слів, не використовуйте 

колонтитули. Між значенням величини та 

одиницею її вимірювання ставте нерозривний 

пробіл (Ctrl + Shift + пропуск). 

УВАГА! Сторінки тез заповнюються 

повністю. 

Набір формул: редактор формул MS 

Equation 3.0. 

Забороняється використовувати для набору 

формул графічні об'єкти, кадри й таблиці. 

В меню «РозмірВизначити» ввести такі 

розміри: 

Звичайний   – 10 пт;  

Крупний індекс  – 8 пт; 

Дрібний індекс  – 7 пт;   

Крупний символ  – 14 пт; 

Дрібний символ   10 пт. 

Стиль формул – «прямий», тобто в 

меню «Стиль Визначити» поля «Формат 

символів» – порожні. 

Табличний заголовок (9 кегль) –  

обов'язковий. 

Таблиця 1 

Динаміка змін 

Інтервал 1 2 

Параметр 180 168 

 

Рисунки обов'язково супроводжуються 

центрованими підрисунковими підписами (кегль - 

9), бажано в рамці (приклад на рис. 1). 

 
Рис. 1. Дизайнерські школи в провідних 

університетах міста Києва. 

Не допускаються кольорові та фонові 

рисунки. 

Допускається розташування великих 

рисунків, формул і таблиць в одну колонку (до 

16,5 см). 

Список літератури виділяється підзаголовком 

«Список літератури» (Timesnewroman, кегль – 

10 пт; накреслення – «Напівжирне», по центру 

зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами) та 

оформлюється за стандартом IEEE Style. 

Надання матеріалів 

Обсяг рукопису – 2 повні сторінки  

українською, англійською або російською мовами. 

Надані матеріали автору не повертаються. Не 

допускається використання шаблонів стилів!!! 
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Для публікації матеріалів у колективній монографії 

 необхідно надати: 
− відомості про автора; 

− матеріали для розміщення; 

− рецензію (для авторів, які не мають наукового ступеня). 

Реквізити для оплати статті в монографії будуть надіслані учасникам 

після прийняття позитивного рішення організаційним комітетом про 

публікацію статті в монографії. 

Після отримання позитивного висновку про прийняття статі до друку 

автор надсилає копію документа про оплату матеріалів. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів монографії 

Обсяг матеріалів становить 10-15 сторінок. Робота має бути виконана у 

редакторі MS Word-6,0. Текст подається у вигляді комп’ютерного файлу з 

розширенням *.doc, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1см. Формат сторінки А4, береги: 

верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.  

Текст має бути виконаний з дотриманням вимог та відповідним 

стилістичним редагуванням.  

Формули, таблиці (шрифт TimesNewRoman, розмір 12, міжрядковий 

інтервал – 1), рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів 

MS Office у чорно-білому форматі, мають бути підписані та послідовно 

пронумеровані арабськими цифрами.  

До матеріалів монографії обов’язково додається інформація про 

автора, назва статті та анотація (обсягом до 100 слів) англійською 

мовою. 

Вартість публікації становить – 35 грн. за сторінку (повну чи неповну) за 

текст обсягом до 15 сторінок.  

У вартість публікації включено витрати на формування та редагування, 

друк монографії та розсилку авторам.  
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Заявка на участь  

у ІV Міжнародній науково-практичній конференції  

«Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» 

7 жовтня 2022 року 

м. Київ 

КНУТД 
  

Прізвище ___________________________________________________ 

 

Ім’я ________________________________________________________ 

 

По-батькові _________________________________________________ 

 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________ 

 

Наукові інтереси _____________________________________________ 

 

Плануєте очну/заочну участь___________________________________ 

 

Місце роботи ________________________________________________ 

 

Посада  _____________________________________________________ 

 

Робоча адреса: _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

Адреса для листування (з індексом) _____________________________ 

____________________________________________________________ 

  

Телефон  (з кодом міста) та (або) 

мобільний____________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________ 

  

Назва доповіді _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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