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ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, МОЛОДІ ВЧЕНІ та  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у І Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Актуальні питання, проблеми 

та перспективи розвитку науки і освіти», яка відбудеться 27 – 28 квітня 2023 року 

 

Форма участі: очна, заочна, дистанційна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська та інші мови країн Європейського 

Союзу. 

До участі у І Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

запрошуємо науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів загальної 

середньої, фахової передвищої та вищої освіти, науковців, здобувачів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Аграрні науки.  

2. Держава та право. 

3. Дизайн та інформаційні технології. 

4. Економіка, маркетинг, менеджмент і фінанси. 

5. Підприємництво та торгівля. 

6. Історія, мистецтво та культура. 

7. Міжнародні відносини та публічне управління. 

8. Освіта і педагогіка.  

9. Охорона здоров’я та спорт.  

10. Природничі науки. 

11. Психологія та соціальна робота. 

12. Точні науки. 

13. Туризм та готельно-ресторанна справа. 

14. Філологічні напрями.  

15. Філософські та соціальні науки.  

 

  



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова комітету 

Олена КАРАМАН, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка». 

Співголови комітету 

Віталій КУРИЛО, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», голова вченої ради, академік Національної академії педагогічних наук 

України; 

Анатолій ЖУЧОК, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Ярослава ЮРКІВ, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Ольга КУЦЕВСЬКА, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри 

журналістики та видавничої справи, завідувач відділу аспірантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка»; 

Вячеслав ЧЕБОТАРЬОВ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки, маркетингу та підприємництва ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», професор 

Лодзінського університету, Республіка Польща; 

Томаш ЧАПЛЯ, доктор хабілітований, професор Лодзінського університету, декан 

факультету менеджменту, Республіка Польща; 

Беата ГЛІНКОВСЬКА-КРАУЗЕ, доктор хабілітований, професор Лодзінського 

університету, Голова Центру науково-дослідницького співробітництва Польща – Україна, 

Республіка Польща; 

Йозеф ЗАТКО, почесний доктор, доктор права, доктор філософії, Президент 

Європейського інституту подальшої освіти, Словацька Республіка; 

Крісто СЕЛВАН, доцент, декан Школи бізнесу, Університет Святого Джозефа, Індія; 

Бенедикт Валентин АРУЛАНАНДАМ, доктор Департаменту бакалаврату, Університету 

Вікторії, Малайзія. 

Єгор ЧЕБОТАРЬОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 

маркетингу та підприємництва ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», ад’юнкт Лодзінського 

університету (Республіка Польща). 

НАУКОВА РАДА 

Олена КАРАМАН, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка»; 

Віталій КУРИЛО, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», голова вченої ради, академік Національної академії педагогічних наук 

України; 



Анатолій ЖУЧОК, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Ярослава ЮРКІВ, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Ольга КУЦЕВСЬКА, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри 

журналістики та видавничої справи, завідувач відділу аспірантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка»; 

Вячеслав ЧЕБОТАРЬОВ, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки, маркетингу та підприємництва ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», професор 

Лодзінського університету, Республіка Польща; 

Томаш ЧАПЛЯ, доктор хабілітований, професор Лодзінського університету, декан 

факультету менеджменту, Республіка Польща;  

Беата ГЛІНКОВСЬКА-КРАУЗЕ, доктор хабілітований, професор Лодзінського 

університету, Голова Центру науково-дослідницького співробітництва Польща – Україна, 

Республіка Польща; 

Роберт МАЙКУТ, доктор Вищої банківської школи у Вроцлаві (Республіка Польща). 

Єгор ЧЕБОТАРЬОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, 

маркетингу та підприємництва ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», ад’юнкт Лодзінського 

університету (Республіка Польща). 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова комітету 

Ольга КОРІНСЬКА, викладач кафедри теорії та практики перекладу, голова Ради 

молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

Заступник голови комітету 

Олена ОВЧАРЕНКО, заступник голови Ради молодих учених і здобувачів освіти ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

Члени організаційного комітету 

Анна БРАЇЛКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, 

торговельного підприємництва та експертизи товарів, член Ради молодих учених і 

здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Оксана ГУСАКОВА, викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням, 

член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Катерина КОВАЛЕНКО, член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка»; 

Яна ЦИСЬ, член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка»; 

Олена СМИТАНІНА, член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»; 



Володимир СМІРНІЦЬКИИЙ, член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Роман ПАВЛЮК, член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»; 

Андрій ПАВЛЮК, член Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»; 

Артур МОЛДОВАНОВ, т.в.о. проректора з адміністративно-господарської роботи, член 

Ради молодих учених і здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

  



ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно: 

 

1) Заповнити форму на участь у конференції (посилання: 

https://forms.gle/DVRfe5TnwysYNQxa7) – не пізніше 20 квітня 

2023 року; 

2) Електронний варіант публікації надіслати – не пізніше 20 квітня 

2023року;  

 

 

Організаційний внесок за участь у конференції 200 грн. (збірник матеріалів конференції 

у форматі pdf та сертифікати учасника конференції із зазначенням номера, годин та 

кредитів ЄКТС в електронному вигляді будуть надіслані авторам на електронну пошту 

не раніше, ніж через 21 день після дати проведення конференції). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  
 Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*.docx, *rtf) кеглем № 12 

(гарнітура – Times New Roman) на папері формату А-4; поля (верхнє та нижнє – 2,5 см, 

праве – 2,5 см, ліве – 2,5 см); верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 1,5 см; 

міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см. 

 Обсяг – до 18000 друкованих знаків. 

 Назва публікації подається посередині рядка великими літерами, шрифт – жирний. 

 Після назви, у правому верхньому кутку, подається інформація про автора статті: 

прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва 

установи (закладу освіти, організації), місто, країна, електронна адреса (з наступного 

рядка). 

 Нижче (для науковців) − ORCID ID (персональний код, який необхідно отримати, 

заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register) у форматі 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000  

 Здобувачі вищої освіти пишуть роботу у співавторстві із науковим керівником (не 

більше 3-х співавторів) зазначаючи прізвище, ім’я, по-батькові, курс навчання, 

спеціальність, рівень вищої освіти, заклад вищої освіти, місто, країну, електронну 

адресу. 

 Зміст статті: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми; методика дослідження; виклад 

основного матеріалу; висновки й перспективи подальшого опрацювання проблеми. 

Усі елементи мають бути стилістично та графічно представлені в тексті. 

 Перед текстом статті подається 2 анотації обсягом 15 рядків кожна (українською та 

англійською мовами) прізвище, ім’я та по батькові автора, назви статті та ключовими 

словами (5-8 термінів).  

Текст анотації має відповідати загальним вимогам щодо стилістики анотації (наприклад, 

«У статті визначено… Представлено… Схарактеризовано… Розкрито…» тощо). 

Редагування анотації англійською мовою за допомогою онлайн-сервісів (наприклад, 

Google Translate та ін.) є неприпустимим! У анотації необхідно обґрунтувати 

актуальність дослідження, вказати його мету, основні результати, отримані 

автором(ами) особисто. 

 Покликання на джерела подаються в круглих дужках, включаючи прізвище автора та 

рік видання (Кремень, 2012) або (Кремень, 2012; Роменець, 2013). Якщо 

використовуються цитати, статистика тощо, то вказується номер сторінки посилання 

(Кремень, 2012, с. 24).  

https://forms.gle/DVRfe5TnwysYNQxa7
https://orcid.org/register
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 Таблиці та інші не текстові об’єкти повинні бути пронумеровані та розміщені в тексті по 

центру. 

 Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після заголовку 

„Список використаної літератури” / „Список використаних джерел” (без двокрапки) у 

порядку цитування й оформляються відповідно до стандартів міжнародного стилю 

оформлення публікацій Американської асоціації психологів (APA Style 

http://www.apastyle.org). Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення 

абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.  

 До статті додається список використаної літератури / використаних джерел латиницею 

(References). Оформлення відповідно до АРА:  

Прізвище, ініціали автора. (Рік публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті 

англійською мовою]. Назва журналу. Номер журналу (тому або випуску). Сторінки. URL 

або DOI. У дужках мова оригіналу зазначається таким чином: [in Ukrainian].  

Посилання автора(ів) статті на підручники, навчальні посібники та науковопопулярну 

літературу є небажаними. 

Рекомендований сайт для транслітерації з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia 

 

До публікації приймаються тільки наукові публікації за тематикою конференції, які 

раніше не було оприлюднено. Усі роботи перевірятимуться на плагіат (роботи, які не 

пройшли перевірку, не друкуватимуться!).   

 

Електронний варіант статі зберігається у форматі *.docx, який має називатися 

порядковим номером тематичного напряму конференції та прізвищем першого автора, 

наприклад: 1_Дубовий.docx (1 – тематичний напрям конференції; Дубовий – прізвище 

першого автора).  

 

Увага! Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів; за виклад, 

зміст і достовірність яких відповідальні автори.  

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає 

тематичним напрямам конференції, оформлений із порушенням вищезазначених вимог, 

відправлений після 20 квітня 2023 р.  

Матеріали конференції будуть розміщені на web-сторінці репозитарію університету 

за посиланням: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/  

http://ukrlit.org/transliteratsiia
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/


КОНТАКТИ: 

Голова організаційного комітету конференції 

Корінська Ольга Олегівна 
Теl., Viber , Telegram, WhatsApp +38(066)861-46-86 

 

 

Адреса оргкомітету 

вулиця Коваля 3, аудиторія 419а, м. Полтава, Полтавська область, Україна 

Email: radalnuconference@gmail.com  

 

Електронний варіант статті(ей) необхідно направляти електронною поштою на  

e-mail: radalnuconference@gmail.com  
 

Підтвердження про одержання матеріалів буде направлено авторам протягом 

п’яти робочих днів. У разі неодержання повідомлення просимо повторити 

відправлення повідомлення. 

 

 

Сподіваємось на вашу участь у конференції! 

 

 

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб. 

 

 

З повагою 

Оргкомітет конференції 

 

mailto:radalnuconference@gmail.com
mailto:radalnuconference@gmail.com


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

 
НАЗВА СТАТТІ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора статті, 

науковий ступінь, вчене звання, посада,  

повна назва установи (закладу освіти, організації),  

місто, країна  

електронна адреса,  

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 

Анотація. ………………………………………………………………………………………………….. 

Ключові слова: ………………………………………………………..………………………………….. 

Abstract. ……………………………………………………………………………………………………  

Key words:………………………………………………………..………………………………………… 

 

Постановка проблеми. …………………………………………………………………………………… 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ……………………………………………………………... 

Постановка завдання. ……………………………………………………………………………………  

Визначення методики дослідження. …………………………………………………………………… 

Виклад основного матеріалу дослідження. ……………………………………………………………  

Текст статті…………, наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Назва таблиці 

     

     

Текст статті…………, рис. 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема дослідження 

Текст…… 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. ……………………………….. 

 

Список використаних джерел 

1. ………………….. 2. ………………….. 3. ………………….. 4. ………………….. 

5. …………………..  

References 

1. ………………….. 2. ………………….. 3. ………………….. 4. ………………….. 

5. …………………..  

 

 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

