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І Міжнародна  

науково-практична інтернет-конференція 

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ  

В СУЧАСНІЙ НАУЦІ,  

ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ 
 

17-18 листопада 2020 року 
 

м. Київ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
Національний транспортний університет 

за ініціативою факультету економіки та права 

 

ЗАПРОШУЄ 

науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців-

практиків та всіх зацікавлених осіб взяти участь у роботі  

І Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції 

«ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ 

В СУЧАСНІЙ НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ» 

(17-18 листопада 2020 року( 

 

Мета конференції: обговорення актуальних проблем 

розвитку науки, освіти та економіки, обмін досвідом 

наукової, методичної та педагогічної діяльності між 

вітчизняними та зарубіжними партнерськими 

університетами, залучення фахівців-практиків, здобувачів 

освіти до обговорення світових практик модернізації 

економіки, освіти, реформ правового середовища та 

гуманітарної сфери. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Секція «Економіка» 

 Сучасний стан та перспективи економічного  розвитку 

 Сучасні тенденції розвитку бізнесу: інновації і нові 

бізнес-технології в економіці 

 Стратегічні пріоритети соціально-економічного 

розвитку в умовах глобальних викликів. 

2. Секція «Іноземна філологія» 

 Зарубіжні інновації у мовній освіті та фаховій 

підготовці  

 Новітні аспекти лінгвістичних досліджень та актуальні 

проблеми перекладознавства й методики навчання перекладу 

3. Секція «Педагогіка» 

 Інноваційні технології навчання: проблеми, виклики, 

перспективи 

 Гуманітаризація професійної підготовки інженерних 

кадрів  

4. Секція «Філософія» 

 Суспільна модернізація України у фокусі філософських 

наук 

5. Секція «Юридична наука» 

 Актуальні питання сучасної юридичної науки і 

практики 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

німецька, польська, болгарська, російська. 

Форма участі у конференції: дистанційна. 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМОВИЙ КОМІТЕТ 
Голова: 
Дмитрієв М.М. — д.т.н., перший проректор — проректор з 

наукової роботи НТУ 

Заступник голови  

Бондар Н.М. — д.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

права НТУ 

Члени: 

Анна Барвінська-Мавайович (Anna Barwińska-Małajowicz) 
— професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин, Інститут економіки та фінансів 

Жешувський університет (Польща, м. Жешув)  

Дімітрина Каменова (Dimitrina Kamenova) — професор, 

завідувач кафедри сучасних освітніх методів Варненського 

університету менеджменту (Болгарія, м.Варна) 

Даніела Кучарова (Daniela Kuchárová) — професор, завідувач 

кафедри структурної механіки та прикладної математики 

Жилінського університету (Словакія, м. Жиліно) 

Володимир Ванюшин (Vladimir Vanyushyn) –– PhD, завідувач 

кафедри маркетингу Університету Умео, (Швеція, м.Умео) 

Андрій Шалагінов (Andrii Shalaginov) –– PhD, кафедра 

інформаційної безпеки та комунікаційних технологій 

Норвезький університет природничих та технічних наук 

(Норвегія, м. Тронхейм) 

Богачевська І. В. –– д.філос.наук, професор, завідувач 

кафедри філософії та педагогіки НТУ 

Гуржій Н. М. — д.е.н., доцент, професор кафедри 

підприємництва, менеджменту організацій та логістики 

Запорізького національного університету 

Карпенко О.О. –– д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту, публічного управління та адміністрування 

Державного університету інфраструктури та технологій 

Козак Л. С. –– к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки  

Климпуш О.Д. –– к.т.н., голова Федерації роботодавців 

транспорту України, академік Транспортної академії 

Кулалаєва Н.В. –– д.пед.наук, доцент, в. о. заступника 

директора з наукової роботи ІПТО НАПН України 

Пазюра Н.В. –– д.пед.наук, професор, завідувач кафедри 

авіаційної англійської мови Національного авіаційного 

університету  

Романова Г.М. — д.пед.н, професор, професор кафедри 

філософії та педагогіки НТУ 

Хорошун Б.І. –– д.іст.наук, професор, відмінник освіти, 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права НТУ 

Шевчук Л.О. – к.пед.наук, доцент, завідувач кафедри 

іноземної філології та перекладу НТУ 

Шульга Н.Д. –– д.н. з держ. управл., доцент, директор ДВНЗ 

«Київський транспортно-економічний коледж» НТУ 

Ярова Р.В. – к.ю.н., доцент, в.о.завідувача кафедри 

конституційного та адміністративного права 
 

Координатори конференції: 
Джурило Аліна Петрівна — к.пед.н., доцент, доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу  НТУ. Тел.: 097 854 90 77 

Заплітна Тетяна Валентинівна – к. е.н., доцент, доцент 

кафедри економіки НТУ. Тел.: 067 358 18 25 



 

Пленарне засідання відбудеться 17 листопада 2020 

року з використанням платформи Google Meet. 

Засідання секцій – 18 листопада 2020 року. Інструкцію 

щодо підключення до заходу учасники конференції 

отримають на свої електронні поштові скриньки. 
 

За підсумками конференції буде сформований 

електронний варіант збірника матеріалів конференції 

(PDF) із присвоєнням міжнародного стандартного 

книжкового номеру ISBN. 

Всі учасники отримають електронний варіант 

Сертифіката учасника конференції (PDF). 

Програма та Матеріали конференції будуть розміщені 

на сайті НТУ за посиланням 

http://www.ntu.edu.ua/innovatsiyni-rishennya-v-suchasniy-

nautsi-osviti-ta-praktitsi/  
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для включення тез до збірника матеріалів конференції 

авторам необхідно до 13 листопада 2020 року:  

1. Подати заявку на участь у конференції 

заповнивши реєстраційну форму за адресою  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdAIAb14R

E_QN6cH1BmCdPw3pydDPgNFrXrdVYkehJBSCrA/view

form  (для кожного автора заповнюється індивідуально). 

2. Завантажити тези доповіді за посиланням  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZQGnwzyu_XJ

3iD0wG3C6VvXEfQ6jCbsVHvs8nXsQKkLrSlw/viewform  

або 

Надіслати заявку (за зразком) і тези на адресу 

ntu.conference.fep@gmail.com (у темі листа вказати 

прізвище, імя (першого автора) та номер секції). У 

назвах файлів вказати номер і назву секції та ПІБ 

(першого автора). Наприклад: 

ЗАЯВКА_1_Економіка_Іваненко ВВ.doc.; 

ТЕЗИ_1_Економіка_Іваненко ВВ.doc.   
 

Зразок заповнення заявки 

ЗАЯВКА 

на участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет 

– конференції «Інноваційні рішення в сучасній 

науці, освіті та практиці» 

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _________________ 

Посада, назва організації _______________________ 

Назва доповіді ________________________________ 

Номер секції, тематичний напрям конференції _____ 

Поштова адреса (з індексом) ____________________ 

Телефон _____________________________________ 

Е-mail _______________________________________ 

Назва доповіді на конференцію __________________ 

3. Надіслати копію квитанції про сплату 
організаційного внеску на адресу 
ntu.conference.fep@gmail.com (у темі листа вказати номер 
секції та ПІБ (першого автора). Наприклад: 
ОПЛАТА_1_Економіка_Іваненко В.В.  

 

За умови отримання на електронну адресу електронного 
збірника матеріалів конференції, програми конференції та 
Сертифіката учасника конференції організаційний внесок 
складає: 

для учасників з України:  150 грн (з ПДВ). за одну 
публікацію. 

для іноземних учасників: 6 EUR (з ПДВ) за одну 
публікацію. 

 

Реквізити для оплати тез: 
Для учасників з України: 
Отримувач: Національний транспортний університет 
UA868201720313211005202011361 
В ДКСУ м. Києва 
Код ЗКПО 02070915 
У призначенні платежу зазначати: За участь у 

конференції (ПІБ першого автора) 
 

Для іноземних учасників: 
Company name: National Transport University 
UA853052990000025305006200428 
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV,01001,UKRAINE 
SWIFT code: PBANUA2X 
UA 01001 м.Київ, вул. Омеляновича-Павленка Михайла, 

б.1 
Correspondent banks: 
 

Account in the correspondent bank:  400886700401 
SWIFT code: COBADEFF. 
Correspondent bank: COMMERZBANK AG, 

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 
 
Account in the correspondent bank:  6231605145 
SWIFT code: CHASDEFX 
Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT 

AM MAIN, GERMANY 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
1. До опублікування приймаються тези, які не друкувалися 

раніше. Кількість авторів – не більше 3-ох. 
2. Обсяг тез наукової доповіді – 2-3 повних сторінки 

формату А4 (297×210 мм) (включаючи перелік 
використаних джерел) на листах у редакторі MS Word, 
орієнтація книжкова. 

3. Нумерація сторінок не проставляється, переноси в тексті 
не допускаються.  

4. Текст:  поля з усіх сторін – 2 см, абзацний відступ – 1,0 
см;  шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт., 
міжрядковий інтервал – 1;. вирівнюється по ширині; стиль – 
Normal (звичайний).   

5. Структура тез:  
ім’я та прізвище автора – у правому кутку (Times New 

Roman, 14 пт., напівжирний);  
науковий ступінь та вчене звання автора – у наступному 

рядку праворуч (Times New Roman, 12 пт, курсив); 
посада, повна назва організації, де працює (навчається) 

автор, країна – нижче праворуч (Times New Roman, 12 пт, 
курсив);  

назва тез – через рядок, по центру, великими літерами 
(Times New Roman, 14 пт., напівжирний). 

Структура тексту: вступ; постановка проблеми; 
результати дослідження; висновки. 

6. Список використаних джерел – через 1 інтервал 
після тексту тез доповіді мовою оригіналу відповідно до 
встановлених ДСТУ 8302:2015 бібліографічних вимог. 
Літературні джерела, що цитуються, повинні бути 
пронумеровані згідно порядку згадування про них у тексті. 
Посилання на літературу подаються в квадратних дужках. 
Заголовок до списку використаних джерел — Література 
(шрифт Times New Roman, — 14, напівжирний, курсив).  

7. У тексті тез не розміщувати таблиць та графіків, не 
використовувати гіперпосилань. 

Публікація тез доповідей здійснюється в авторській 
редакції.  

 
Увага! Погоджуючись взяти участь у нашій інтернет-

конференції, автор (автори) висловлює згоду на 
опублікування матеріалів своїх доповідей в мережі 
Інтернет. При використанні матеріалів конференції третіми 
особами посилання на автора є обов'язковим. 

 
Зразок оформлення тез доповіді 

Володимир Іваненко 
канд. екон. наук, доцент 

доцент кафедри філософії 
Національний транспортний університет, Україна 

 
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
Текст 

 
Література  

1. Кравець А.Ю. Біополітична парадигма політичної 
науки: витоки, проблеми, перспективи: монографія. 
Дніпро: Акцент, 2019. 351 с.  

4. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна 
інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська 
книга, 2007. 281 с. URL: 
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 
2019). 

 
 

ЧЕКАЄМО НА АКТИВНУ УЧАСТЬ  
ТА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ! 
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