
 

 

 

 

 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції  
 «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» 

для школярів, студентів та викладачів 
м. Маріуполь, Донецька область  

14-15 травня 2020 року 
 

 Аналіз і узагальнення нових 

теоретичних та практичних 

результатів у відповідних галузях знань, сприяння 

активному обміну досвідом фахівців. 
 

– очна  

– заочна (Offline) 
 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (автоматизація техпроцесів) 

 Право 

 Управління та адміністрування (менеджмент) 

 Транспортні технології (автомобільний 

транспорт) 

 Туризм (сфера обслуговування) 

 Прикладна механіка (зварювання) 

 Галузеве машинобудування (обробка матеріалів 

на верстатах і автоматичних лініях) 

 Електротехніка, електроенергетика та 

електромеханіка 

 Будівництво та цивільна інженерія(будівельний 

дизайн) 

 Природничі науки (фізика і астрономія, хімія, 

математика, біологія) 

 Інформатика та інформаційні технології 

 Соціально-економічні дисципліни (економіка, 

історія, соціологія, філософія,  географія) 

 Філологічні науки (укр. мова та література, 

зарубіжна література, іноземна мова) 

 Сучасні форми та методи при викладанні 

дисциплін (для викладачів/вчителів) 
 

 

 
 

 
 

 

- українська, англійська 

 

 

 

Для участі у конференції 

необхідно надіслати на 

електронну адресу mkpstu.conference@gmail.com 

до 15 квітня 2020 року наступні документи: 

1) заявку, заповнену за зразком  

2) тези доповіді (об’єм 1-2 сторінки) 

3) доповідь (об’єм до 8-10 сторінок, 

оформлену за тими ж правилами що й тези) 

 

ВАЖЛИВО!  
Назви файлів мають бути підписані 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov , 

Dopovid_Petrov. 

Після надсилання матеріалів обов’язково 

очікуйте підтвердження на електронну адресу 

впродовж 2-3 днів після відправки.  

Оргкомітет залишає за собою право не 

публікувати матеріали, що не відповідають 

означеним вимогам. 
 

Початок роботи  

14 травня 2020 рік 

08.00-10.00 – реєстрація учасників 

(студентів/школярів), МК ДВНЗ «ПДТУ 

10.00-11.00 – пленарне засідання, актова зала 

11.00-13.00 – робота конференції по секціях 

13.00-14.00 – кава-брейк  

14.00-15.00 – урочисте закриття конференції 

студентів та школярів 

15 травня 2020 рік 

08.00-10.00 – реєстрація учасників (викладачів), 

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ 

10.00-10.30 – пленарне засідання, актова зала 

10.30-13.00 – робота конференції  

13.00-14.00 – кава-брейк  

14.00-15.00 – урочисте закриття конференції  

14-15 травня 2020 рік – Виставка інноваційного 

обладнання від професіоналів  

14-18 травня – Offline конференція (ознайомлення 

з доповідями на сайті коледжу mkpstu.ucoz.com 

Участь в конфереції (очна та заочна) – 

безкоштовно.Проживання, харчування, проїзд 

оплачуються окремо.   
 

Збірник матеріалів конференції, сертифікати в 

електронному вигляді буде розіслано всім 

учасникам на указані в заявках електронні пошти, 

або на пошту навчального закладу  

Мета конференції 

Секції та тематичні напрямки конференції 

Форма проведення 

Мова конференції Організаційний внесок та вартість публікації 

Умови участі 

Регламент конференції 

mailto:mkpstu.conference@gmail.com


1. Тези/доповідь -   редактор MS Word 2010 чи 

пізніші версії.  

2. Параметри сторінки: формат А4, орієнтація – 

книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без 

нумерації та переносів.  

3. Текст - гарнітура Times New Roman 12 пт.  

4. Абзац: перший рядок – відступ 1,0 см; 

міжрядковий інтервал – 1,0; інтервал між 

абзацами – 0 пт. Вирівнювання абзаців – за 

шириною.  

5. Використання ілюстративних матеріалів, 

формул в доповіді повинно бути мінімальним. 

Формат таблиць та рисунків має бути лише 

книжний. 

6. Порядок слідування елементів тез/доповіді: 

індекс УДК (ліворуч); тема (посередині рядка 

великими жирними літерами), автор/студент, 

керівник (посада; місце роботи) (праворуч); 

анотація; текст (постановка проблеми, аналіз 

останніх досліджень і публікацій, формулювання 

цілей, основний матеріал, висновки і перспективи 

подальших досліджень); література (2-3 джерела) 

7. Презентація для публічного виступу 

оформлюється  в редакторі MS Power Point 

2010/2007. Перша сторінка – титульний лист – з 

зазначенням теми, ПІБ студента/школяра, ПІБ 

наукового керівника, назви навчального закладу. 

Остання сторінка – висновки. 

Важливо: на одну роботу дозволяється не більше 

двох учасників (студенти/школярі) + керівник 

Відповідальність за зміст та оформлення 

доповідей несе автор 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Литвиненко Ірина Федорівна 

– голова,  заступник 

директора з навчальної 

роботи Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 

Федишин Олександр Олександрович – заст. голови, 

координатор, заступник директора з навчально-

виховної роботи МК ДВНЗ «ПДТУ»  (097 524 26 93) 

Суходолова Наталя Сергіївна  – заст. голови, 

методист Маріупольського коледжу  ДВНЗ «ПДТУ» 

Тесленко Ганна В’ячеславівна – секретар, 

відповідальний редактор,  голова ЦК   (096 210 5214) 

Мітін Антон Олександрович - координатор, голова 

ЦК,  викладач спецдисциплін  (098 062 94 49) 

Краснопьоров Руслан Михайлович–зав. комп’ютерної 

лабораторії, викладач МК ДВНЗ «ПДТУ» 

ЗАЯВКА  

учасника Всеукраїнській науково-практичній 

конференцій  «Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи» 

14-15 травня 2020 р. (м. Маріуполь) 
Прізвище, ім’я, по батькові 

(студент, школяр) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(науковий керівник) 
 

Місце навчання/роботи  

(Заклад освіти) 
 

Курс, спеціальність, клас 

(студент/школяр) 
 

Посада (керівник)  

Науковий ступінь, вчене 

звання, кваліфік. категорія 
 

Адреса  

Телефон   

e-mail  

Назва доповіді  

Тематична секція  

Необхідні технічні засоби  

Форма участі   ׄ  очна (доповідь 5-7 хвилин) 

  ׄ  участь як слухач 

  ׄ  заочна участь 

Для немісцевих 
Дата і час приїзду  
Дата і час від’їзду   
Кількість учасників, присутні 

на конференції  
 

Потреба у готелі/хостелі  
 

Збірник тез буде розміщений на 

офіційному сайті Маріупольського 
коледжу ДВНЗ «ПДТУ». 

 Всі учасники конференції отримають відповідні 

матеріали (сертифікати учасників та керівників, 

збірник тез) протягом двох тижнів після її 

проведення у форматі PDF на електронну адресу, 

зазначену в реєстраційній заяві. 

 

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

87547 м. Маріуполь, Донецька обл. 

вул. Георгієвська, 69 

(на березі Азовського моря) 
 

(0629) 33 23 06 

(096) 210 52 14 
 

http://mkpstu.ucoz.com 
 

mkpstu@gmail.com 

mkpstu.conference@gmail.com 
 

Лист ІМЗО від 20.01.2020 №22.1/10-143 «Про перелік 

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій здобувачів вищої освіти молодих учених» 

Вимоги до оформлення тез/доповідей/презентацій 

Оргкомітет 

(робоча група) 

Адреса проведення конференції (контактні данні) 

Публікація 

ЗРАЗОК 

http://mkpstu.ucoz.com/
mailto:mkpstu@gmail.com
mailto:mkpstu.conference@gmail.com

