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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

науково-методичної інтернет-конференції 

«Вища освіта за новими стандартами: 

виклики у контексті діджиталізації та 

інтеграції в міжнародний освітній простір», 
яка відбудеться на кафедрі менеджменту 

ХНАДУ 25 березня 2021 року. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ (СЕКЦІЇ) 

 

Секція 1. Трансформація освітнього 

простору з урахуванням його діджиталізації; 

Секція 2. Формування професійних 

компетентностей у майбутніх фахівців в умовах 

інформаційного суспільства; 

Секція 3. Вітчизняний та міжнародний 

досвід підвищення якості вищої освіти; 

Секція 4. Використання механізмів 

дуального навчання в системі вищої освіти; 

Секція 5. Впровадження освітніх інновацій 

у професійну підготовку фахівців. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська 

 
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Участь у конференції – 

БЕЗКОШТОВНА 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 

березня 2021 року включно подати: 

1) матеріали  конференції в електронному 

вигляді (назва файла відповідає номеру секції 

конференції та прізвищу першого автора).   

Наприклад, 2_Ткаченко Р.Б_tezy.rtf. 

Розмір не більше 25МБ; 

2) заявку на участь (форма наведена 

нижче).  

Наприклад : 2_Ткаченко Р.Б_ заявка.rtf. 

ЗАЯВКА  

на участь у роботі   

науково-методичної інтернет-конференції 

«Вища освіта за новими стандартами: виклики 

у контексті діджиталізації та інтеграції в 

міжнародний освітній простір» 

П.І.Б. автора (авторів) _______________ 

Науковий ступінь _______________ 

Вчене звання _______________ 

Посада _______________ 

Повна назва ВНЗ _______________ 

Номер та назва секції  _______________ 

Тема доповіді _______________ 

Моб. телефон _______________ 

Електронна адреса _______________ 

 

Необхідні документи (тези доповіді, 

заявка) слід надіслати  за електронною адресою 

t.vodolazhska@ukr.net. Обов’язково в темі 

листа вказати «Участь у конференції». 

    Конференція буде проводитися із 

застосуванням технології дистанційного 

обговорення доповідей на сайті ХНАДУ 

dl.khadi.kharkov.ua. До початку конференції 

на її сайті буде забезпечена публікація текстів 

доповідей та статей у вигляді повних текстів у 

pdf-форматі для обговорення. За підсумками 

конференції буде сформовано Збірник 

матеріалів конференції у електронному вигляді.  

  
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Текст. До друку приймаються матеріали 

обсягом від 2 до 4 повних сторінок формату 

А4, орієнтація книжкова. Сторінки не 

нумеруються. Шрифт Times New Roman, 

розмір шрифту 16 пт, міжрядковий інтервал – 1, 

стиль - Normal. Поля сторінки: всі - 2,0 см. 

Абзац - 1 см. Текст повинен бути виконаний в 

Microsoft Word, файл з розширенням *.rtf. 

Рисунки, таблиці. Розмір шрифту 14 пт. 

Повинні мати назву - шрифт напівжирний, 

розміщення - з абзацу, після номеру та тире 

(наприклад, Рисунок 1 - Назва). Назва рисунку 

розташовується після рисунку. Назва таблиці – 

перед нею. Рисунки повинні бути згруповані або 

вставлені як єдиний об’єкт. 

Формули слід друкувати за допомогою 

редактора формул Microsoft Equation, 

центрувати і нумерувати у круглих дужках з 

рівнянням номера за правим краєм. Змінні в 

формулі - шрифт курсив. 

Література оформлюється згідно ДСТУ 

8302:2015.  Розмір шрифту 14 пт. Використані 

джерела мають бути пронумеровані відповідно 

до порядку цитування їх за текстом у 

квадратних дужках, наприклад [2, стор. 5]. 

Розміщення. 1-й рядок – УДК. 2-й рядок - 

назва доповіді (шрифт напівжирний, прописні 

літери, рівняння по центру). 3,4 рядки – П.І.Б. 

авторів, науковий ступінь, вчене звання та e-

mail. 5-й рядок - назва ВНЗ. Третій, четвертий та 

п’ятий рядки : шрифт курсив, рівняння за 

правим краєм. Через рядок – текст доповіді з 

абзацу. Текст вирівняний по ширині. Зразок 

оформлення матеріалів конференції: 
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