Заявка
учасника міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Сучасний
стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір»

Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище та ініціали наукового
керівника, його посада й
наукове звання
Назва тез доповіді
Тематичний напрям
Місце навчання (роботи)
Телефон
E-mail
Умови публікації тез
Надіслані тези доповідей учасників конференції будуть розміщені
оргкомітетом на сайті:
Запорізької державної інженерної академії на web-сторінці за адресою:
www.zgia.zp.ua.
Матеріали конференції видаються у вигляді електронного збірника.
Тематичні напрямки конференції
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ІСТОРИЧНІ НАУКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Контактна інформація оргкомітету
Поштова адреса:Відділ міжнародних зв’язків Запорізька державна інженерна
академія, пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, 69006
Е-mail: interdep_zgia@ukr.net
Відповідальна особа: Нікітенко Віталіна Олександрівна
тел. (061) 236-85-57
Відповідальний секретар: Платонова Світлана Сергіївна
тел. (050) 1664148

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізька державна інженерна академія
Відділ міжнародних зв’язків
Кафедра менеджменту організацій та управління проектами
Кафедра іноземних мов

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР»
25 листопада 2016 року
за участю
Міністерство освіти і науки України, Університет управління охороною праці у
Катовіцах (Польща), Маріямпольська колегія (Литва), Державний аграрний
університет Молдови,Центрально-Європейський університет м. Кошице
(Словаччина), Міжнародний коледж Мохок м. Гамільтон (Канада),
ALYTAUSKOLEGIJA Університет прикладних наук (Литва), Резекненська
технологічна академія (Латвія), SULKHAN – SABA ORBELIANI TEACHING
UNIVERSITY (Грузія)

Запоріжжя - 2016

Шановні колеги!
Відділ міжнародних зв’язків, кафедра менеджменту організацій та управління
проектами, кафедра іноземних мов ЗДІА запрошує науковців, магістрантів, студентів, а
також усіх хто цікавиться дослідженням сучасного освітнього простору, взяти участь у
Міжнародній науково-практичній інтернет - конференції:

«Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору:
глобальний вимір» ,
яка відбудеться 25 листопада 2016 року, за адресою: Україна,
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, ЗДІА.
Мета конференції: дослідження сучасного освітнього простору у світі, що
глобалізується, виявлення можливих перспектив, вивчення передового досвіду
закордонних та вітчизняних освітніх установ.

Організаційний комітет
Голова
Банах В.А. - доктор технічних наук, професор, ректор ЗДІА
Члени організаційного комітету :
Воденніков С.А. - д - р тех. наук, проф., перший проректор ЗДІА
Пазюк М.Ю.-д - р тех. наук, проф., радник ректора ЗДІА
Воронкова В.Г. - д - р філос. наук, проф., зав.каф.менедж.орг. та упр.проект.
Мантуло Н.Б.- д. соц. ком., зав. каф. іноземних мов ЗДІА
Нікітенко В.О. - к.філос.н., доц., доц., каф. ін. мов
Семенова Л.П.- завідувач науково-дослідного сектора ЗДІА
Члени міжнародного організаційного комітету:
Elzbieta Krawczyk – Neifar – doctor, rector of University Occupational Safety
Management in Katowice (Poland)
Litvin Aurelia- д.е.н., зав. каф. економ. наук ГАУМ (Молдова)
Vveinhardt Jolita – PhD of social sciences, Professor at the Sport Management
(Kaunas, Lithuania)
Andriukaitiene Regina – PhD of social sciences, Assoc. prof. at the Business and
Economy Department of the Business and Technology at the Marijampole College
(Marijampole, Lithuania), Lecturer PhD at the Lithuanian Sports University
(Kaunas, Lithuania)
Vienazindiene Milita - Assoc. prof. PhD of social Department of Management
School of Economics and Business Kaunas University of Technology (Kaunas,
Lithuania), Assoc. prof. PhD of social sciences Faculty Marijampole College
(Marijampole, Lithuania)
Tamuliene Vilma – Assoc. prof. PhD Aleksandras Stulginskis University (Kaunas,
Lithuania)
Greblikaite Jolita - Assoc. prof. PhD Aleksandras Stulginskis University (Kaunas,
Lithuania)
Zukauskus Pranas – Prof., habilitated doctor of social sciences (Kaunas, Lithuania)

Умови участі у конференції
Для участі та публікації тез необхідно до 10 листопада 2016 року
надіслати заявку і тези доповіді на e-mail:interdep_zgia@ukr.net з поміткою «на
конференцію».

Вимоги до оформлення тез доповідей
1. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
2. Обсяг тез 3 (три) повні сторінки (разом з використаними джерелами)
формату А4, текстовий редактор MC Word (розширення doc, docx). Орієнтація книжкова. Міжрядний інтервал - 1,0, абзац - 1,0 см. Поля: верхнє - 25 мм; ліве,
праве, нижнє - 20 мм. Шрифт – Times New Roman - 12пт. Сторінки не
нумеруються. Формули набираються в редакторі MC Equation 3.0. Графічні
матеріали згруповані й умонтовані до тексту. Без сканування.
3. На першій сторінці вгорі ліворуч розміщується УДК, ім’я та прізвище
автора, назва організації, електронна адреса, через рядок по центру великими
літерами назва доповіді.
4. Обов’язкова наявність списку використаних джерел (до п’яти).
Посилання за текстом у квадратних дужках. Оформлення: розмір кегля - 10,
нумерація за абеткою, курсивом.
5. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез доповідей, проте
залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з автором.

Зразок оформлення тез
УДК
Ім’я Прізвище
Повна назва організації чи освітнього закладу
e-mail

НАЗВА

