
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТЬ У ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

«Складові успішної діяльності підприємств» 

22 квітня 2020 року 
Прізвище  

 Ім'я  

По батькові  

Науковий керівник  

Заклад освіти  

Назва доповіді  

Форма участі: 

очна та заочна 
□  доповідь на 

конференції (до 6 хв.) 

□  чи бажаєте 

надрукувати Вашу робу у 

збірнику? 

Потреба у технічних 

засобах 
мультимедійний проектор  

□ так □ ні 

Необхідність 

особистого запрошення 

□ так □ ні 

Поштова адреса (куди 

надсилати матеріали 

конференції) 

 

Е-mail:  

Телефон  

Дата заповнення  
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 67700, Україна, м. Білгород-

Дністровський, вул. Сонячна, 4. 

«Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж ПУЕТ». 

Тел.: (04849) 6-40-08, 

Ел. адреса:  bdepk2017@ukr.net 

Для довідок: 

Секретар оргкомітету  Білоус Олена Олегівна 

тел. (097) 980-45-42 

Заступник директора  Кімуржий М.І. 
тел. (096)835-57-45 

Кожен учасник очної форми участі отримає 

безкоштовно збірник та сертифікат (0,6 кредитів 

ЄКТС) 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Білгород-Дністровський   

22 квітня 2020 року 

Шановні здобувачі освіти та викладачі ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ  

всеукраїнській науково-практичній конференції за 

темою «Складові успішної діяльності 

підприємств», яка відбудеться 22 квітня 2020 

року на базі Філії «Білгород-Дністровський 

економіко-правовий коледж ПУЕТ» спільно з 

Державно-науковою установою «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

Тематичні напрями конференції: 

 Інформаційні технології 

 Право 

 Менеджмент 

 Економіка 

 Фінанси та страхування 

 Облік і оподаткування 

 Харчові техногології 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова – Бойко Г. С., директор коледжу 

Заступник голови: – Кімуржий М. І., заступник 

директора коледжу з навчальної та НВР. 

Буянова Галина Володимирівна –  методист ІМЗО. 

Секретар оргкомітету – Білоус О. О., секретар 

Робочі мови конференції:   українська.  

Для участі в роботі конференції необхідно до 27.03.2020  р. 

надіслати електронною поштою на адресу  

bdepk2017@ukr.net: 
 заявку на участь та відомості про авторів; 
 тези доповіді (не більше 6 сторінок) – електронний 

варіант до 08.04.2020 р.; 

 відео виступ (до 5 хв.) – у разі заочної форми участі; 

 

  Після отримання заявки на участь у конференції 

оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу 

учасника.  

Електронний варіант збірника буде розміщений на сайті 

коледжу: www.bdepk.od.ua 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у 

форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: до 6-х повних 

сторінок формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 рt. 

Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний ; відступ  зліва – 1,5. 

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 

використанням чорно-білої гами. Використання кольору 

і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні 

бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків 

використовувати шрифт Times New Roman, 14 рt, 

жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як 

єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з 

нумерацію по правому краю. При наборі формул 

використовувати редактор формул МS Office. Бажано 

не використовувати скановані об’єкти! 

Формули слід друкувати за допомогою редактора  

формул Microsoft Equation, центрувати і нумерувати у 

круглих дужках з рівнянням номера на праве поле. 

Література повинна містити відомості з доступних 

читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. 

Використані джерела мають бути пронумеровані 

відповідно до порядку цитування їх за текстом у 

квадратних дужках, наприклад, [2, с.18]. 

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) 

напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів 

(не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий 

керівник, нижче закладу освіту. Нижче через 1 

інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – 

назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з 

нового рядка основний текст. Зразок оформлення тез 

доповіді:  

Петренко А.С.  
Студент 3 курсу, спеціальності 181  

«Харчові технології»  

Філії «Білгород-Дністровський 

 економіко-правовий коледж ПУЕТ», 

Коломієць Н.В., науковий керівник 

Модернізація освіти як складова успішної 

діяльності підприємства 

[текст] 

Література 

 

Порядок проведення: 

1. Дата проведення 22.04.2020 року 

2. Реєстрація : з 9.00 до 09.30 

3. Урочисте відкриття: з 09.30 до 10.00 

4. Робота секцій: з 10.00 до 16.00 

5. Кава-брейк: 13.00-14.00 

6. Нагородження учасників 
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