
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах 

поглиблення євроінтеграційних процесів», яка 

відбудеться 17-18 травня 2018 р. в мальовничому 

Закарпатті за адресою: Закарпатська область,  

м. Мукачево, Мукачівський державний університет, 

вул. Ужгородська, 26 

 

Мета конференції: вироблення спільної позиції 

науковців і практиків щодо актуальних проблем 

сучасної науки та освіти ХХІ ст. і пошук шляхів 

впровадження теоретичних засад та практичних 

розробок в освіту, економіку та виробництво 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Тенденції розвитку сучасного освітньо-

культурного простору: історія, теорія та методика. 

2. Психолого-педагогічні аспекти формування 

професійної компетентності. 

3. Сучасні проблеми економіки, управління та 

інженерії. 

4. Актуальні проблеми, сучасний стан та 

перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі 

регіону. 

5. Сфера гостинності в інфраструктурі малих міст. 

6. Інноваційні технології у  легкій промисловості. 

7. Стан і перспективи розвитку науки в умовах 

трансформації суспільно-політичних процесів в 

Україні. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська,  

англійська. 

Форми участі у конференції – очна, заочна. 

 

До участі в конференції запрошуються науковці, 

викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, 

докторанти, студенти вищих навчальних закладів, фахівці 

підприємств, установ, організацій, представники засобів 

масової інформації та інші зацікавлені особи, які 

працюють над вказаними тематичними напрямками. 
 

 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО 

 

До 04 травня 2018 року сплатити організаційний 

внесок, який становить для очних учасників 250 грн., 

заочних – 150 грн. та надіслати: заявку на участь, тези 

доповіді та статті (зразок заявки, вимоги щодо 

оформлення тез додаються) та копію квитанції про 

оплату (учасникам конференції видається сертифікат 

учасника та за потребою довідка про впровадження 

досліджень). Назва надісланих файлів має включати в 

себе прізвище авторів (напр. Антонюк_тези.doc, 

Антонюк_заявка.doc, Антонюк_стаття.doc). 

Організаційний внесок включає покриття витрат 

на публікацію тез доповідей та організаційні витрати 

на проведення конференції. На вказану учасниками 

адресу надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен 

додатковий екземпляр необхідно додатково сплатити 

50 грн.). 

Проїзд, проживання і харчування учасники 

конференції оплачують самостійно. За бажанням, 

буде здійснено бронювання місць у готелях міста 

Мукачева. 
 

Матеріали конференції: передбачається 

публікація тез доповідей у збірнику матеріалів 

конференції, які планується видати учасникам до 

початку роботи конференції (заочним учасникам 

авторський екземпляр буде надіслано поштою у травні 

2018 р.). 

 

Учасники конференції можуть подати наукову 

статтю для публікації у фахових збірниках «Науковий 

вісник Мукачівського державного університету. 

Серія «Педагогіка та психологія», «Науковий 

вісник Мукачівського державного університету. 

Серія «Економіка»; у електронному фаховому 

виданні «Економіка і суспільство»; у Міжнародному 

науковому журналі «Освіта і наука».  

 

 

Матеріали надсилати поштою на адресу 

оргкомітету або за електронною адресою: 

konf_msu_2018@ukr.net  
 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПІБ _____________________________ 

Науковий ступінь _________________ 

Вчене звання  _____________________ 

Посада  __________________________ 

Місце роботи _____________________  

Адреса (з індексом) ________________ 

Телефон/Факс _____________________ 

E-mail ____________________________ 

Тематичний напрямок_______________ 

Назва доповіді  _____________________ 

 Планую взяти очну участь  

у роботі конференції  

 Планую взяти заочну участь у  

роботі конференції 

 Планую надіслати тези доповіді 

 Планую надіслати статтю  

 Потреба у бронюванні 

 (потрібне помітити √)  
 

Адреса оргкомітету: 89600, Закарпатська 

область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 – 

Мукачівський державний університет  
 

Програма конференції 

 

17 травня 2018 р. 

  9
00

 – 11
00 

  Реєстрація і розміщення учасників 

11
00

 – 13
00 

  Пленарне засідання 

13
00

 – 14
00 

  Обід 

14
00

 – 16
00 

  Секційні засідання 

17
00

 – 17
30    

Підведення підсумків, прийняття  

        резолюції конференції 

 

18 травня 2018 р. 

11
00

 – 17
00  

Екскурсійна програма 

17
00

 – Від’їзд учасників конференції  
 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! 

 

З повагою, Оргкомітет! 

 

mailto:konf_msu_2018@ukr.net


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох 

сторінок друкованого тексту (статті – не більше 12 

сторінок) на листках формату А4, набраного у 

редакторі MS Word .  

2. Поля: всі  по 2,0 см.  

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між 

рядками – «одинарний». Абзац –  1,25 см. 

4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому 

лівому кутку листа (Times New Roman 12 пт.). Ініціали 

та прізвища авторів - великими літерами у верхньому 

правому кутку листа (Times New Roman 12 пт.). Назва 

організації, де працює автор повністю, 10 пт. Назва тез 

- прописними великими літерами (Times New Roman 

12 пт., жирний) по центру.  

5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., 

жирний. Для напису під рисунками використовувати 

шрифт - 8 пт., жирний. Формули розташовують по 

центру, нумерацію формул здійснюють по правому 

краю. Формули повинні бути набрані в редакторі 

Microsoft Equation 3.0. 

6. Літературні джерела, що цитуються повинні бути 

пронумеровані відповідно з порядком звертання до 

них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому 

подаються в квадратних дужках. Література (зліва з 

абзацного відступу, Times New Roman 12 пт.) 

наводиться наприкінці тез бібліографічним списком 

джерел на мові оригіналу відповідно до вимог 

України. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  
 

До друку приймаються статті, написані 

українською, російською або англійською мовами, які 

раніше не публікувалися та не були передані для 

публікації в інші видання (у тому числі електронні). 

 

Вимоги та умови публікації розміщено на веб-

сайті Мукачівського державного університету у розділі 

«Наукові видання». 

Контактні телефони організаторів конференції: 

– з питань розселення, приїзду, особистих запрошень 

на конференцію, виступів на пленарному засіданні, 

публікації тез доповідей:  

 Максютова Олена Володимирівна,  

тел. роб. (03131) 3-13-43,  

моб. (050) 132-97-87.   

 

 

 

Примітка: у випадку надсилання документів 

електронною поштою факт їх отримання повинен бути 

обов’язково підтверджений нашим повідомленням про 

отримання. У разі неотримання такого підтвердження 

просимо звернутися до Оргкомітету. 
 

 

 

 

 

Організаційний внесок сплачується: 

 

Отримувач: Мукачівський державний університет  

Закарпатська область,  

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 

р/р 31254368254498 

код 36246368, МФО 820172 

в ДКСУ в Закарпатської області 

м. Ужгород;   тел. (03131) 2-11-09; 2-23-55. 

 

 

Обов’язково вказувати  

Призначання платежу: Оргвнесок за участь у 

конференції_прізвище 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Мукачівський державний університет 

Мукачівська міська рада, 

Закарпатський угорський інститут  

ім. Ференца Ракоці, 

Луцький національний технічний університет 
 

 
 

 

 

 

 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

 

«Сучасні тенденції розвитку 

науки і освіти в умовах 

поглиблення євроінтеграційних 

процесів»  

 
 

Інформаційний лист 
17-18 травня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мукачево 


