
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ,  

РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  

Тематичні напрями роботи конференції 
 

1. Економіка підприємства та корпоративне 

управління. 

2. Економіка та менеджмент інновацій.  

3. Приладобудування: стан та перспективи розвитку. 

4. Новітні технології у машинобудуванні. 

5. Альтернативні джерела енергії та їх вплив на 

розвиток освіти і науки. 

6. Автоматизація та механізація виробничих процесів. 

7. Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на 

суспільство, науку, освіту і бізнес. 

8. Автомобільний транспорт та інфраструктура. 

9. Тенденції розвитку фахової передвищої освіти в 

Україні 

Місце проведення конференції:  
Хмельницький політехнічний фаховий коледж  

Національного університету «Львівська політехніка», 
м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, актова зала 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  

«Актуальні проблеми сучасної науки, 
розвитку технологій та 

менеджменту», 

яка відбудеться  

25 листопада 2021 року 

у Хмельницькому політехнічному фаховому 
коледжі Національного університету 

«Львівська політехніка» (м. Хмельницький, 
Україна) 

 

До участі в конференції запрошуються 

представники державних органів влади, 
підприємств, докторанти, аспіранти, науковці, 

викладачі закладів фахової передвищої та 
вищої освіти, студенти та усі зацікавлені особи 

Інформаційний лист 

Міністерство освіти і науки України 
Хмельницький політехнічний фаховий коледж  

Національного університету «Львівська політехніка» 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

Робочі мови конференції:  
 українська 

 англійська 

Координатори оргкомітету конференції:  
д.е.н., доц. Савіцький Андрій Вікторович 
(з організаційних питань та публікації тез конференції) 

к.е.н. Павлова Марина Борисівна 
(з організаційних питань та публікації тез конференції) 

+38 (0382) 63-11-81, 096-751-75-74, 067-763-13-59 

Форма участі: очно-дистанційна  



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Обсяг тез становить 2-3 сторінки. Номери 
сторінок не проставляються. 

Літературні джерела оформляються згідно 
чинних бібліографічних вимог. Посилання в тексті 
на літературу подається у квадратних дужках, 
наприклад [2, с. 4]. Кількість використаних 
літературних джерел  –  не більше 5.  

Оргкомітет залишає за собою право часткового 
редагування або відхилення матеріалу, що не 
відповідає вимогам. 

Тези повинні бути ретельно перевірені та не 
підлягають додатковому редагуванню. 
Відповідальність за стилістичне наповнення і 
зміст тез несе автор.  

Структура тез: назва тематичного напрямку – 
по центру курсивом; через один інтервал – 
прізвище та ініціали автора і співавторів (не 
більше 3-х) – справа напівжирним. Наступний 
рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада та 
назва установи автора і співавторів – курсивом. 
Через один інтервал – назва тез великими 
літерами (по центру напівжирним); через один 
інтервал – текст (див. взірець).  

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО: 

1. До 24 листопада 2021 р. (включно) надіслати на 

електронну адресу оргкомітету krfpp_khpc@ukr.net:  

 заявку на участь у конференції;  
 електронний варіант тез.  
 
Назви тез та заявки повинні відповідати прізвищу 
автора (першого з авторів). Наприклад, 
Ivanov_tezy.docх, Ivanov_zayavka.docх.  
 
2. Протягом трьох робочих днів після отримання пакету 
документів оргкомітет електронною поштою надсилає 
автору повідомлення про отримання матеріалів та 
результати їхнього розгляду.  

За результатами конференції 

передбачається видання електронного 

збірника тез доповідей, який буде 

надіслано учасникам та розміщено на 

офіційному веб-сайті коледжу:                     

http://hpk.edu.ua/    

Усі учасники конференції у разі необхідності отримають 
програму конференції та сертифікат учасника, у якому 
буде зазначена загальна кількість годин (6-10 годин). 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦЇЇ БЕЗКОШТОВНА!  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Економіка та менеджмент інновацій 

 

Іванов І.І. 

к.е.н., доцент, викладач циклової комісії 

 економіки та менеджменту 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу  

НУ «Львівська політехніка» 

 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У ринкових умовах господарювання…. 

 

Список використаних джерел: 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Актуальні проблеми сучасної науки, 

розвитку технологій та менеджменту» 

Прізвище, ім`я, по-батькові   

Назва організації   

Посада   

Науковий ступінь, вчене звання   

Назва тематичного напрямку   

Назва доповіді   

Поштова адреса   

Контактний телефон   

E-mail:   

Форма участі:  

- очна 

- заочна 

  

Текст 

Редактор/розширення MS Word/*.doc 

Шифр/розмір Times New Roman/14 

Міжрядковий інтервал/
абзац 

1,5/1,25 

Формат сторінки/поля А4/20 мм. 

Формули, таблиці 

Шифр/розмір Times New Roman/12 

Міжрядковий інтервал 1 

Рисунки 

Редактор MS Office 

Колір Чорно-білий 

Нумерація/цифри Послідовна/арабська 

Формат Книжковий 

Про можливість та умови очної участі у конференції учас-
ників буде повідомлено окремим листом на електронну 
адресу відповідно до поточної ситуації, яка складеться 
щодо забезпечення вимог для повного виходу із каран-
тинних обмежень 

Щиро сподіваємося на співпрацю! 

З повагою, оргкомітет конференції! 

http://hpk.edu.ua/

