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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Сучасна освіта – доступність, 
якість, визнання», яка відбудеться 09-11 листопада 2022 року в Донбаській державній машино-

будівній академії  (м Краматорськ-Тернопіль, Україна) з використанням Інтернет-платформ. 

 
Мета проведення конференції 

Обговорення завдань і пріоритетних напрямків розвитку освіти в контексті викликів, що створені 

в наслідку неспровокованої і немотивованої воєнної агресії рф. Узагальнення досвіду забезпечен-
ня якості та розширення мобільності освіти в сучасних умовах. Розширення інтеграції шкільної, 
позашкільної,  фахової передвищої і вищої освіти в світовий простір. 

 

Основна тематика конференції 
 

1. Створення та забезпечення якісної освіти в сучасних умовах. 
2. Академічна мобільність та міжнародна науково-освітня інтеграція в сучасних умовах. 
3. Проблеми, можливості та досягнення у розвитку безперервної освіти в сучасних умовах. 
4. Державно-громадсько-приватне партнерство в освітньому просторі. 

5. Проблеми впровадження та розвитку дуального навчання. 
6. Невідкладні завдання наукової та інноваційної діяльності в освіті. 
7. Завдання та досягнення у розвитку творчих та лідерських здібностей дітей і молоді як осно-

ви розвитку держави. 

8. Завдання освіти та досвід у сфері патріотичного виховання і гуманітарного розвитку суспі-
льства. 

9. Інші актуальні питання сучасної освіти, що можуть бути запропоновані учасниками міжна-
родної конференції. 

 
Робочі мови конференції – українська, англійська   

 

Матеріали конференції 

 
1. Для участі в конференції необхідно до 30 жовтня 2022  р. подати в електронному ви-

гляді такі матеріали: 

• заявку на участь (для кожного співавтора окремо). Назва файлу повинна включати прізвище ав-
тора латинськими літерами, наприклад:  zayav_ Іvanenko; 

• публікацію для збірника наукових праць учасників конференції. Назва файлу, наприклад:  
stat_Іvanenko на адресу:       kovalevskii61@gmail.com. 

2. До 30 жовтня 2022 р оргкомітет інформує авторів про прийняття матеріалів. 

 

 

Вимоги до оформлення публікації 

 
Матеріали мають бути оформлені на аркуші формату А4 одинарним міжрядковим інтерва-

лом шрифтом Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині з переносами, в текстовому реда-
кторі Word для Windows. Текст публікації – до 3-5 сторінок (кожна сторінка має бути повністю 
заповненою). При підготовці тексту в редакторі Word слід встановити параметри сторінки: поля: 
верхнє - 3 см, нижнє - 2 см, праворуч - 2 см, зліва - 2 см; палітурка - 0 см, від краю до верхнього 

колонтитула 1.8 см, нижнього 0 см; розмір паперу А4 210x297 мм, «•» - орієнтація книжкова; для 
розміщення табличних даних, графіків, схем, малюнків при необхідності допускається альбомна 
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орієнтація сторінки; аркуші не нумерувати; абзац повинен мати наступний формат  - відступ зліва і 
справа 0 см; новий рядок - 1.25 см; інтервал перед та після абзацу - 0 см. 

Структура публікації повинна містити наступні розділи: 
• Анотація українською та англійською мовами; 
• Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

• Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на 
які спирається автор; 
• Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена пу-
блікація; 

• Формулювання цілей публікації (постановка завдання); 
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; 
• Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку даного напрямку. 

Ілюстративний матеріал монтується безпосередньо в тексті. Не допускається обтікання ма-

люнків текстом. Підпис слід розміщувати під малюнком після пояснювальних даних (якщо такі є), 
вирівнювання - по ширині, з нового рядка. 

Таблиці виокремлюються від попереднього тексту порожнім рядком. Напис Таблиця 1 - по 
правому краю. Назва таблиці - на наступному рядку по центру. 

Порядок оформлення публікації. На першій сторінці в першому рядку з абзацу вказується 
УДК. Через рядок з абзацу – прізвище та ініціали автора. Нижче з абзацу, шрифтом  Times New 
Roman (звичайний), розміром 12 пт, прописними буквами без переносів, з вирівнюванням по 
центру – назва публікації. Потім шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), розміром 10 пт з вирів-

нюванням по ширині сторінки – анотації мовою публікації та англійською мовою, з нового рядка 
кожна, загальним обсягом до 10 рядків. Через рядок з абзацу – текст публікації. 

Тема ВИСНОВКИ починається з нового рядка, набраного великими літерами, шрифтом 
Times New Roman (звичайний), розміром 12 пт, вирівнювання - по центру. 

Список літератури озаглавлюється ЛІТЕРАТУРА, набраним шрифтом Times New Roman, 
розміром 12 пт, прописними літерами, по центру сторінки, через рядок від попереднього тексту. 
Нижче шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), розміром 10 пт кожне найменування з нового ря-
дка, вирівнювання – по ширині і одинарним інтервалом набирається нумерований список літера-

тури. 
Матеріали, що не відносяться до тематики конференції, що не відповідають вимогам, а та-

кож надійшли до оргкомітету з запізненням, опубліковані не будуть. 
 

Шаблон публікації: 
 

УДК 37-042.4:004 

 

Золочевська А.О., Єфімов Д.В. (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ, м.Бахмут, 
Україна) 

 

ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ПРЕ-

ДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 
Анотація. У роботі розглядається інноваційні комп’ютерних технологій, упровадження 

комп'ютерних технологій у освітній процес і модернізації навчання учнів сучасними засобами 

комп’ютерно-орієнтовного навчального середовища. Надається інформація щодо місця ІКТ у зміс-
ті загальної середньої освіти і їх впливу на освітній процес взагалі. Відзначається системний під-
хід щодо інтеграції інноваційних технологій в освітній процес з метою підвищення результативно-
сті вивчення окремих предметів.  

Ключові слова: освітні інновації, інноваційні технології, інтерактивне навчання, Інтернет, 
класифікація інновацій. 

 



Abstract. This paper examines the innovative computer technology, the introduction of computer 
technology in the educational process and the modernization of student learning by modern means of 

computer-based learning environment. Information on the place of innovative computer technologies in 
the content of general secondary education and their impact on the educational process in general is 
provided. There is a systematic approach to the integration of innovative technologies in the educational 
process in order to increase the effectiveness of the study of individual subjects. 

Keywords : educational innovations, innovative technologies, interactive learning, Internet, 
classification of innovations. 
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Організаційний внесок для безпосередньої участі в конференції не передбачається.  
Організаційний внесок не передбачається. Публікація матеріалів конференції здійснюється з інде-
ксом ISBN в електронному вигляді.   

 
З питань участі в конференції звертатися за контактними реквізитами : e-mail: 

kovalevskii61@gmail.com, tiup@dgma.donetsk.ua. Мобільний телефон тел.: +38(050)4780394 

 
Організаційний комітет конференції: 

 

Ковалевський Сергій Вадимович - д.т.н., проф, завідувач   
      кафедри інноваційних технологшій і управління ДДМА –  
      голова оргкомітету, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.  

      тел.: +38(050)4780394 

Ковалевська Олена Сергіївна - к.т.н., доцент кафедри ОМТ  

     ДДМА, член оргкомітету, e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua.  

Онищук Сергій Григорович - к.т.н., доцент кафедри  
     Інноваційних технологій і управління ДДМА,  
     член оргкомітету, e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua.  

Тулупов Володимир Іванович - к.т.н., доцент кафедри  

     Інноваційних технологій і управління ДДМА,  
     член  оргкомітету, e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua.  
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Заявка на участь в конференції 

«Сучасна освіта – доступність, якість, визнання» 

9-11 листопада 2022 р. 

 

Прізвище ____________________________________________________________ 

Ім'я _________________________________________________________________ 

По батькові __________________________________________________________ 

Місце роботи та службова адреса: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

Тема доповіді _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Планую (підкреслити): 

̶ Виступити з доповіддю; 

̶ Виступити з інформацією; 

̶ Передати публікацію в інтернет-секцію і взяти участь в скайп-сесії; 

̶ Взяти участь як слухач. 

 

 


