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Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті
4-а МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Шановні пані та панове,
Запрошуємо вас до участі у міжнародній конференції, яка організована спільно з Бердянським
державним педагогічним університетом, Вищою школою економіки і державного управління
в Братиславі, Донбаським державним педагогічним університетом, Інститутом дослідження
просторового розвитку, Інститутом підприємництва та перспективних технологій Національного
університету «Львівська політехніка», Національним університетом цивільного захисту України,
Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, студенти, фахівці з інноваційних та
інформаційних технологій в розвитку різних сфер сучасного суспільства. Учасники конференції
будуть мати можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на пленарному
засіданні та в секціях, а також взяти участь в дискусіях. Статті будуть опубліковані в якості
підрозділів рецензованих колективних монографій (електронні версії).
Дата проведення: 23-24 вересня 2021 р.
Тип конференції: міжнародна
Робочі мови конференції: польська, англійська, українська.
Місце проведення: Вища технічна школа в Катовіце, вул. Рольна, 43, Катовіце 40-555, Польща
Організатори:
Вища технічна школа в Катовіце (Польща)
Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
Вища школа економіки і державного управління в Братиславі (Словаччина)
Донбаський державний педагогічний університет (Україна)
Інститут дослідження просторового розвитку (Україна)
Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська
політехніка» (Україна)
Національний університет цивільного захисту України (Україна)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (Україна)

Патронат:
 Міністр науки та вищої освіти (Республіка Польща)
 Сілезький Воєвода
 Маршал Сілезького воєводства
 Мер м. Катовіце
Науково-програмний комітет:
- Остенда А., проф. WST, PhD., ректор, Вища технічна школа в Катовіце (голова)
- Вєжбік-Строньська М., проректор, Вища технічна школа в Катовіце (заст. голови)
- Богданов І.Т., д. п. н., проф., Бердянський державний педагогічний університет
- Несторенко О.В., к.е.н., доц., Інститут дослідження просторового розвитку
- Омельченко С.О., д.п.н., проф., Донбаський державний педагогічний університет
- Отрош Ю. А., д.тех.н., проф., Національний університет цивільного захисту України
- Фабуш М., PhD., Вища школа економіки та державного управління в Братиславі
Організаційний комітет:
- Гаврон-Лапушек М., PhD., Вища технічна школа в Катовіце
- Добош Н.М., к.е.н., доц., Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного
університету «Львівська політехніка»
- Дубровіна Н., CSc, PhD., Вища школа економіки та державного управління в Братиславі
- Каня А., магістр, Вища технічна школа в Катовіце
- Ковач М., PhD., Вища школа економіки та державного управління в Братиславі
- Крутько Т.І., магістр, Інститут дослідження просторового розвитку
- Мікос П., магістр інж., Вища технічна школа в Катовіце
- Несторенко Т.П., проф. WST, к.е.н., доц., Бердянський державний педагогічний університет
- Остополець І.Ю., к.псих.н., доц., Донбаський державний педагогічний університет
- Павліковська-Мушєвіч С., магістр інж., Вища технічна школа в Катовіце
- Панашєвіч А., магістр, інж., Вища технічна школа в Катовіце
- Світлична Н.О., к.психол.н., Національний університет цивільного захисту України
- Шевченко О.В., к.п.н., доц., Центральноукраїнський державний педагогічний університет
ім. Володимира Винниченка

Секції конференції:
1. Інформаційні та інноваційні технології в освіті
2. Інформаційні та інноваційні технології в економіці і управлінні
3. Інформаційні та інноваційні технології в житті суспільства
За результатами роботи конференції буде опубліковано електронні версії ДВОХ різних колективних
монографій. Колективним монографіям буде присвоєно ISBN. Після підписання угод з
видавництвом кожним автором / співавтором колективні монографії будуть оприлюднені на сайті
Вищої технічної школи в Катовіце – http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza__dostp_otwarty_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/ .

Оберіть, будь ласка, ОДИН з варіантів публікації статті (в якості підрозділу) в колективній
монографії.

1. Колективна монографія №1
Вимоги до статті:
Шрифт: Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,
поля з усіх боків сторінки – 20 мм.
Структура:
1-й рядок – назва статті (великими буквами, жирний шрифт). Вирівнювання – по центру.
2-й рядок – пустий рядок.
3-й рядок – повне ім’я автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва.
4-й рядок – місце роботи (курсив). Вирівнювання – зліва.
5-й рядок – місто та країна (курсив). Вирівнювання – зліва.
6-й рядок – e-mailавтора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва.
7-й та 8-й рядки – пусті рядки.
З 9-го рядка – анотація (до 10 рядків), ключові слова (3-6 слів) – англійською мовою та мовою
статті.
Через один рядок – текст статті (абзац – 1 см). Вирівнювання – по ширині.
Розмір: мінімум 20000 знаків! (орієнтовно – від 6 сторінок).
Реєстраційний внесок за очну участь в конференції становить 200 PLN (980 грн. / 50 Є / 50 USD).
Реєстраційний внесок за дистанційну участь в конференції становить 120 PLN (780 грн. / 40 Є /
40 USD). Реєстраційний внесок використовується для часткового покриття витрат на підготовку та
проведення конференції та публікацію колективної монографії.

2. Колективна монографія №2 формується у відповідності з вимогами Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#Text
(підпункт 3 пункту 38 – «наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі
видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)».
Вимоги до статті:
Шрифт: Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,
поля з усіх боків сторінки – 20 мм.
Структура:
1-й рядок – назва статті (великими буквами, жирний шрифт). Вирівнювання – по центру.
2-й рядок – пустий рядок.
3-й рядок – повне ім’я автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва.
4-й рядок – місце роботи (курсив). Вирівнювання – зліва.
5-й рядок – місто та країна (курсив). Вирівнювання – зліва.
6-й рядок – e-mailавтора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва.
7-й та 8-й рядки – пусті рядки.
З 9-го рядка – анотація (до 10 рядків), ключові слова (3-6 слів) – англійською мовою та мовою
статті.
Через один рядок – текст статті (абзац – 1 см). Вирівнювання – по ширині.
Розмір: мінімум 1,5 авторського аркуша – не менше 60000 знаків! (орієнтовно – від 17 сторінок).
Реєстраційний внесок за очну участь в конференції становить 350 PLN (1700 грн. / 80 Є / 80 USD).
Реєстраційний внесок за дистанційну участь в конференції становить 260 PLN (1430 грн. / 60 Є /
60 USD). Реєстраційний внесок використовується для часткового покриття витрат на підготовку та
проведення конференції та публікацію колективної монографії.

Для участі в конференції необхідно до 5 вересня 2021 р. надіслати до організаційного комітету
на електронну адресу wst.nauka@gmail.com наступне (із зазначенням в темі листа «Conference 2324.9.2021»):
•заявка на участь в конференції (для кожного автора / співавтора заповнюється окрема заявка,
які необхідно відправити одним файлом!);
•стаття.
Рахунок для сплати оргвнеску буде повідомлено після прийняття статті до включення в колективну
монографію.
Додаткові події: екскурсія по ВТШ.
Очна участь в роботі конференції можлива лише га умови вільного перетину кордону Польщі.
Контакт:
University of Technology, Katowice
43 Rolna Street, 40-555 Katowice
Phone: 32 60 72 400
Phone/fax: 32 252 28 75
email: wst.nauka@gmail.com
www.wst.com.pl
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the activities implemented by Polish authorities in
the field of higher education management to address such issues as ensuring the availability of high-quality
higher education for all group of citizens….
Key words: management, Agenda 2030, Poland, university.
One of the main goals was proclaimed the goal Ensure inclusive and equitable quality education and
promote of lifelong learning opportunities for all (SDG 4).1
……………….
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