
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Оргвнесок включає затрати  на  публікацію  праць і пересилку 

інформаційних матеріалів, складає 260 грн. і перераховується  на 

рахунок з указуванням на платіжному дорученні «Оргвнесок за участь 

у конференції» та П.І.П. (повністю) учасника (доповідача). Іноземні 

учасники можуть внести оргвнесок під час реєстрації.  
 

РЕКВІЗИТИ ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГВНЕСКУ: 

ЦЕНТР НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 320478, розрахунковий рахунок 

IBAN UA 103204780000026009924861812 в ПАТ АБ  «Укргазбанк». 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Представлення заявок, доповідей, оплата за участь (оргвнесок) 

здійснюється до 7 жовтня 2022 р. Початок роботи 27 жовтня 2022 р. 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Одеська державна академія будівництва та архітектури, 65029, м. Одеса, 

вул. Дідріхсона, 4. Координатор – Нарядько Галина Яківна, тел. 

(063)56-32-143, e-mail: marlinna261282@gmail.com 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Розмір аркушу А4. Обсяг тез до 5 стор. Всі поля по 2 см. Абзацний 

відступ 0,5 см. Вирівнювання по ширині. Times New Roman, 14 pt, 

полуторний  інтервал, переноси не допускаються. Анотація, УДК не 

потрібні. Усі  нетекстові об’єкти необхідно створювати вбудованими 

засобами Word, формули – за допомогою редактора Equation, діаграми, 

графіки – Excel і т.д. Колір графічних матеріалів чорно-білий. Сторінки 

не нумеруються.  

Робочі мови – українська, англійська. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Іванова Марія Володимирівна – к.філос.н., доцент кафедри філософії, 

політології, психології та права ОДАБА. 

(1 інтервал) 
 

Правосвідомість як проблема філософії права 

(1 інтервал) 

Духовна сфера в Україні   [1, с. 25]. 

(1 інтервал) 

Література: 

1. Квакша С. Напрями  інтеграції України у світовий  економічний 

простір / С. Квакша, Н. Патика // Економіка України. – 2001. – № 9. – С. 

77-81. 
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м. Одеса 
 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі всеукраїнської науково-

практичній конференції «Інновації в освіті: сутність, проблеми, 

перспективи», проведення якої передбачено 27-28 жовтня 2022 року в 

Одеській державній академії будівництва та архітектури. 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Ковров А.В., к.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, голова 

оргкомітету; 

Кровяков С.О., д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Одеської 

державної академії  будівництва  та  архітектури,  заступник  голови 

оргкомітету; 
 

члени оргкомітету: 

Кадієвська І.А., д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії, 

політології, психології та права Одеської державної академії будівництва 

та архітектури; 

Работін Ю.А., керівник Одеського відділення Національної спілки 

журналістів України; 

Жарких В.Ю., д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії, історії 

та політології Національного університету «Одеська політехніка»; 

Єрмакова С.С., д.пед.н., професор кафедри філософії, політології, 

психології та права Одеської державної  академії  будівництва та 

архітектури; 

Рибка Н.М., к.філос.н., доцент кафедри філософії, історії та політології 

Національного університету «Одеська політехніка»; 

Бикова С.В., к.псих.н., доцент кафедри філософії, політології, 

психології та права Одеської державної академії будівництва та 

архітектури; 

Нарядько Г.Я., к.філос.н., доцент кафедри філософії, соціології та 

менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 

 

Метою конференції є всебічне обговорення та пошук рішень 

актуальних проблем сучасної освіти, встановлення контактів між 

вченими з різних університетів України, обмін дослідницьким досвідом 

та публікація результатів наукових досліджень. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

На конференції передбачена робота за наступними напрямками: 

- Освіта у вимірі сучасних глобалізаційних зрушень; 

- Вища освіта: нові стратегії розвитку; 

- Здоров’язберігаючі освітні технології; 

- Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури 

особистості громадянського суспільства; 

- Історія розвитку освіти в Україні: здобутки та перспективи; 

- Інновації правової освіти. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ: 

Своєчасно направити в оргкомітет: 

1. Заявку на участь (зміст заявки наведено нижче); 

2. Роздрукований оригінал тез доповіді (1 прим.) та його електрону 

версію на e-mail адресу: marlinna261282@gmail.com; 

3. Копію платіжного доручення (організаційний внесок). 

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, та що 

надійшли пізніше вказаного терміну, оргкомітетом не розглядаються і 

до публікації не приймаються. 

 

У заявці на участь в конференції вкажіть: Ваше прізвище, ім’я, по-

батькові, місце роботи (навчання), посаду, науковий ступень і вчене 

звання (при наявності), контактні данні (e-mail, телефон, поштову 

адресу), яку форму участі Ви плануєте (виступ з доповіддю і друк тез, 

участь в дискусії і друк тез доповіді, лише друкування тексту тез 

доповіді, лише участь в дискусії). 


