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Сторінки не нумеруються. 

Текст тез – без переносів. 

За необхідністю: використана література оформлюється в кінці 

тексту під заголовком «Література:». У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела 

за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [5, с.115]. 

Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається. 

Література: 

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 

11.07.2001 № 2627-ІІІ // Урядовий кур'єр. – 2001. – 5 верес. – с. 26. 

 

СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

 
Вартість публікації в збірнику тез складає 40 грн. за кожну 

сторінку. Вартість відповідного тому збірника тез 70 грн. При 

замовленні відправлення друкованих матеріалів конференції по 

Україні поштою додатково сплачуються поштові послуги 30 грн. 

 

Рахунок для оплати: розрахунковий рахунок IBAN UA 

103204780000026009924861812 в ПАТ АБ «Укргазбанк», ЦЕНТР 

НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 320478, одержувач - ОДАБА 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голови: 

Ковров А.В., к.т.н., професор, ректор Одеської державної академії 

будівництва та архітектури (ОДАБА); 

Marin Milkovič, PhD, Professor, Rectorof the University North. 
 

Заступники голови: 

Попов О.О., к.т.н., доцент, проректор з наук.-пед. роботи ОДАБА; 

Goran Kozhina, PhD, Professor, Vice-rector of University North. 
 

Члени оргкомітету: 

Alina Hagiu Ph.D, University of Pitesti; 

Daniela Pîrvu,Vice-dean of the Faculty of Economic sand Law, Assistant 

Professor, University of Pitesti; 

Lathi Karthi, Prof. Head of Civil Engineering Department, TocH Institute 

of Science and Technology; 

Urszula Banaszczak-Soroka, Ph.D., Assistant Professor, University of 

Wrocław; 

Vasudev R., Associate Professor, Civil Engineering Department, TocH 

Institute of Science and Technology; 

Wioletta Nowak, Ph.D., Assistant Professor, University of Wrocław; 

Голубова Д.О., к.т.н., доцент, керівник навч.-метод. відділу ОДАБА; 

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

Крутій Ю.С., д.т.н., професор, проректор з наук.-пед. роботи ОДАБА; 

Пандас А.В., к.е.н., доцент, керівник відділу міжнародних зв’язків 

ОДАБА. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Конференція проводиться в Одеській державній академії 

будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форма участі – очна, дистанційна, заочна. 
У зв’язку з пандемією та можливими обмежувальними заходами 

остаточний  формат проведення конференції буде визначений пізніше. 
За матеріалами роботи конференції буде виданий збірник науково-

методичних праць з міжнародним стандартним серійним номером 

ISSN. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Розвиток освітнього процесу  

2. Завдання вищої освіти у сфері розвитку суспільства 

3. Наукова та інноваційна складова в освіті 

4. Удосконалення методичного забезпечення навчального процесу 

5. Проблеми організації навчального процесу 

6. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

Для участі у конференції необхідно до 12 березня 2021р. надіслати 

тези доповіді та анкету на електронну пошту mo@ogasa.org.ua у 

вигляді файлу, створеного в редакторі Microsoft Word формату «doc» 

або «docx». Ім'я файлу повинно складатися з номеру тематики тез 

доповіді та прізвища першого автора. Наприклад: 2Петренко.docx 

Надані в Оргкомітет конференції тези доповідей повинні 

відповідати темі конференції, містити науково-методичні розробки з 

питань удосконалення підготовки фахівців у закладах вищої освіти і 

бути оформлені згідно вимог. Відповідальність за висвітлений 

матеріал у тезах несуть автори доповідей. 

Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей, що не відповідають 

вказаним вимогам. 

Увага! Тези доповідей будуть перевірені на текстові запозичення 

та, у разі відсутності відповідних посилань, відхилені. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
 

 

 Обсяг тез – 1÷3 повні сторінки при форматі сторінки А4 

(297х210мм), орієнтація – книжкова; 

 Поля: – 20 мм;  

 Гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжр. інтервал – 1,15; 

   Перший рядок – НАЗВА ДОПОВІДІ (шрифт напівжирний всі 

прописні, вирівняний по центру); 

 Другий рядок - ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ (шрифт напівжирний 

всі прописні, вирівняний по правій стороні), назва організації, міста, 

країни (курсив, після прізвищ авторів); 

 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 5 мм. 
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