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Сучасні світові тенденції розвитку науки та 
інформаційних технологій. Наука в часи змін. 
Сучасні виклики гуманітарних та соціальних наук. 
Стратегічні пріоритети розвитку науки та освіти у 
ХХІ столітті. Роль науки та освіти в забезпеченні 
сталого розвитку.

Загальні питання сучасного 
розвитку науки

Моделювання фізичних процесів. Наноматеріали, 
нанотехнології, методи синтезу сучасних матеріалів. 
Сучасне матеріалознавство. Актуальні питання 
технічних наук та інженерії. Енергетика та 
енергоменеджмент. Підготовка технічних кадрів. 
Математичні методи у природничих та технічних 
науках. Хімічні технології у промисловості. Біологія 
та та науки про життя. Сучасна фізична картина світу. 
Автоматизовані системи управління технологічними 
процесами і виробництвами. Моделювання та 
оптимізація складних систем. Актуальні проблеми 
природничої освіти. 

Природничі та технічні науки

Інструменти і механізми сучасного інноваційного 
розвитку. Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, 
методологія, практика. Інновації в економіці, екології 
та енергетиці. Актуальні проблеми управління 
персоналом  та охорони  праці. Інноваційні 
математичні методи, моделі та технології в енергетиці, 
інженерії, екології та суміжних галузях. Методологія і 
меметоди дослідження інноваційного потенціалу 
високотехнологічних наукомістких виробництв. 
Роботи, робототехніка і штучний інтелект. Нові 
технології захисту інформації. Інтелектуальна 
власність та трансфер технологій.

Інновації, інформація та трансфер 
технологій

Управління якістю і безпечністю продуктів та виробів. 
Забезпечення і контроль якості  інноваційних продуктів 
і технологій. Сучасний стан системи технічного 
регулювання України. Якість освіти, моніторинг якості 
освіти. Механізми управління якістю та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств. Актуальні 
питання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
дідіяльності. Метрологічне забезпечення якістю процесів 
і продукції. Вимірювання та випробування в 
промисловості. Якість життя. Забезпечення якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Якість

Тематика конференції охоплює такі тематики, але не обмежується ними:
Тематичні напрями та секції роботи конференції 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

17 - 18 грудня 2020 року
м. Бердянськ, Шмідта 4, 
Бердянський державний 
педагогічний університет

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, учителі, студенти, 
фахівці з інноваційних технологій розвитку різних сфер, фахівці з якості 
будь-яких процесів та продуктів. 
Учасники конференції будуть мати можливість представити результати своїх 
досліджень та свого досвіду на пленарному засіданні та в секціях, а також взяти 
участь у наукових дискусіях.
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Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти
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Робочі мови конференції:
англійська, українська, 
польська

Формат проведення:
заочно (дистанційно)

Всі матеріали направляються 
на електронну пошту: 
siqbspu@gmail.com 

Контакти для довідок:
Телефон: +38 (066) 593–98–83, 
e-mail: siqbspu@gmail.com

bdpu.org/faculties/fmkto/structure-fmkto/kaf-fiz/konferentsiia/

За більш 
детальною 
інформацією 
скористайся 
цим QR-кодом, 
або за 
посиланням 
нинижче:

Організаційний внесок:
200 грн — для України:  
100 грн — студенти та аспіранти

ДДля учасників з інших країн: 
безкоштовно. Внесок покриває 
витрати, пов’язані з версткою, 
публікацією програми та 
збірника конференції, підготовку 
сертифікатів учасника 
конференції.

Банківські реквізити:
р/р: 
UA798201720313261001201010702
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Отримувач БДПУ
ККод 02125220
Призначення (обов'язково): 
участь у конференції НІЯ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Шрифт: Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1, поля з усіх боків 
сторінки – 20 мм. 

Структура: 
1-й рядок – назва статті (великими буквами, жирний шрифт). Вирівнювання – по центру. 
2-й рядок – пустий рядок. 
3-й рядок – повне ім’я автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – по центру. 
4-й рядок – місце роботи (курсив). Вирівнювання – по центру. 
55-й рядок – місто та країна (курсив). Вирівнювання – по центру. 
6-й рядок – e-mail автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – по центру. 
7-й рядок– пустий рядок. 
8-й рядок – анотація (до 6 рядків), ключові слова (3-6 слів) – англійською мовою 
та мовою статті. 
Через один рядок – текст статті (абзац – 1 см). Вирівнювання – по ширині.
Список використаних джерел.
  
Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися з 
урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

Автори несуть відповідальність за відповідність вимогам чинного законодавства 
з публікації матеріалів у відкритому друку.  

Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному 
збірнику тез на сайті університету (вимоги до тез див. нижче). Всі учасники 
конференції отримають електронні примірники програми конференції, збірника 
матеріалів, сертифікат учасника.

ККолективна монографія. Всі учасники конференції мають змогу за результатами 
конференції опублікуватися у колективній монографії з робочою назвою «Інноваційні 
підходи до забезпечення якості наукових досліджень та технологічних процесів». 
Обсяг – не менш ніж 7 сторінок тексту формату А4. Орієнтовний кінцевий термін 
подання статей до монографії – 1 грудня 2020 року. Монографію буде надруковано 
до 25 лютого 2021 року.

ВВартість участі у колективній монографії – 600 грн. Автори монографії отримують 
електронний примірник опублікованої монографії.

Заявку на участь (зразок додається, заявка оформляється 
на всіх авторів тез);

Текст тез (згідно з вимогами, що додаються, обсяг тез – до двох сторінок 
формату - А4).

Скан квитанції (платіжного доручення) про сплату оргвнеску.

1

2
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Для участі в конференції необхідно подати до організаційного комітету електронні 
версії таких документів:

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

НАУКА. ІННОВАЦІЇ. ЯКІСТЬ.
І Міжнародна науково-практична конференція 
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НАЗВА ТЕЗ 

 

Повне ім’я автора  

Назва організації,  

місто, країна 

e-mail 

 

Анотація. Текст тез (до 6 рядків). Текст тез (до 6 

рядків). Текст тез (до 6 рядків). Текст тез (до 6 рядків). 

Текст тез (до 6 рядків). Текст тез (до 6 рядків). Текст тез 

(до 6 рядків). Текст тез (до 6 рядків). 

Ключові слова. (3-6 слів) 

 

Abstract. Thesis text (up to 6 lines). Thesis text (up to 6 

lines). Thesis text (up to 6 lines). Thesis text (up to 6 lines). 

Thesis text (up to 6 lines). Thesis text (up to 6 lines). Thesis 

text (up to 6 lines). Thesis text (up to 6 lines). 

Keywords. (3-6 words) 

 

Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст тез (Одна 

або дві повні сторінки). Текст тез (Одна або дві повні 

сторінки). Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст 

тез (Одна або дві повні сторінки). Текст тез (Одна або дві 

повні сторінки). Текст тез (Одна або дві повні сторінки). 

Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст тез (Одна 

або дві повні сторінки). Текст тез (Одна або дві повні 

сторінки). 
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Рисунок 1 – Підпис до рисунка  

 

Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст тез (Одна 

або дві повні сторінки). Текст тез (Одна або дві повні 

сторінки). Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст 

тез (Одна або дві повні сторінки).  

 

Таблиця 1 – Підпис до таблиці 

   

   

 

Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст тез (Одна 

або дві повні сторінки). Текст тез (Одна або дві повні 

сторінки). Текст тез (Одна або дві повні сторінки). Текст 

тез (Одна або дві повні сторінки).  
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