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Шановні колеги, науковці, педагоги, освітяни! Запрошуємо до участі!

3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум

«FORUM SOIS, 2021: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»
Міжнародна конференція
«IMPULSE, 2021: КРЕАТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ІННОВАЦІЇ:
УПРАВЛІНСЬКІ ТА ОСВІТНІ ТРЕНДИ МАЙБУТНЬОГО»
Організатори форуму:

25-28 травня 2021 року

Міністерство освіти і науки України;
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Харків, Україна);
Українська інженерно-педагогічна академія (Харків, Україна);
Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна);
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти (Київ, Україна);
Інститут комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна);
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна);
Льотна академія Національного авіаційного університету (Кропивницький, Україна);
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, Україна);
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна);
Національна металургійна академія України (Дніпро, Україна);
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Харків, Україна);
Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (Харків, Україна);
Благодійний фонд «Людина. Родина. Країна» (Київ, Україна);
Українська національна секція Міжнародного товариства інженерної педагогіки – IGIP (Харків, Україна);
Громадська організація «Теософське Товариство в Україні» (Київ, Україна)
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Харків, Україна);
Проєкт Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)»;
Проєкт «Create Creative Entrepreneurs» програми Creative Spark Higher Education Enterprise Programme від British Council

Іноземні партнери форуму:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Горійський державний педагогічний університет (Горі, Грузія),
Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан),
Політехнічний інститут в Портелегре (Портелегре, Португалія),
Поморська академія (Слупськ, Польща),
Талліннський технічний університет (Таллінн, Естонія),
Тираспольський державний університет (Кишинев, Республіка Молдова),
Тракійський університет (Стара Загора, Болгарія)
Університет Арада імені Ауреля Влайку (Арад, Румунія),
Університет Бедфордширу (Лутон, Велика Британія),
Університет DTI (Дубниця-над-Вагом, Словаччина),
Університет Констанца, факультет економіки, кафедра економічної та бізнес освіти (Констанц, Німеччина)

Стратегічні партнери форуму:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська, (Івано-Франківськ, Україна);
Західноукраїнський національний університет (Тернопіль, Україна);
Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» (Київ, Україна);
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України (Кривий Ріг, Україна);
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України (Київ, Україна);
Інженерно-педагогічний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна);
Кафедра новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);
Луцький національний технічний університет (Луцьк, Україна);
Міжнародна благодійна організація «Лідер якості» (Київ, Україна);
Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області (Івано-Франківськ, Україна);
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна);
Національна академія статистики, обліку та аудиту (Київ, Україна);
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна);
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна);
Центр професійної освіти і навчання (Кривий Ріг, Україна).
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Місія форуму:
запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових установ і закладів
освіти України та Європейських країн, а також держав, що обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти.

Основні напрями роботи форуму:
1. Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового потенціалу держав.
Модератори: Андрій Гуралюк, ag.guraliuk@gmail.com; Едуард Гончаров, nmcptodon@meta.ua.
2. Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.
Модератори: Яна Раєвська, raewskaya@ukr.net; Марина Ростока, marilvross@gmail.com.
3. STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії. Модератор: Ольга Кузьменко, kuzimenko12@gmail.com.
4. Теоретично-практичні аспекти розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних трансформацій.
Модератори: Ольга Лучанінова, 2017olgapetrovna@gmail.com; Тетяна Чернова, teachcoaching@gmail.com.
5. Інноваційні трансформації в економічній, політичній, юридичній, воєнній, мистецькій та медичній освіті. Модератори:
Марія Теловата, levochkomariya@gmail.com; Ольга Кашаба, olga.kashaba@ukr.net; Олексій Цуркан, curivan69@gmail.com.
6. Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства.
Модератори: Ольга Баніт, olgabanit@ukr.net; Катерина Годлевська, katehod89@gmail.com.
7. Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища.
Модератори: Тетяна Бондаренко, bondarenko_tc@uipa.edu.ua; Олександр Блажко, blazhko@ieee.org.
8. Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного суспільства.
Модератори: Тетяна Павлиш, Tanyagrigorivna@ukr.net; Ольга Гермак, olij.germak@gmail.com.
9. Основні тенденції реформування дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на сучасному етапі.
Модератор: Андрій Пижик, pythyk@ukr.net. Координатор: Геннадій Черевичний, gscherevichnyj@gmail.com.
10. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами.
Модератор: Галина Єльникова, galina.yelnikova@gmail.com. Координатор: Лариса Бачієва, bachievalarisa@gmail.com.
11. Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої аналітики та соціальних
комунікацій. Модератори: Андрій Селецький, aseletskiy@ukr.net; Світлана Карпенко, karpenko@library.uipa.edu.ua.
12. Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань.
Модератори: Геннадій Зеленін, otdelzr@uipa.edu.ua, Роман Нестеренко, roman.nesterenko@uipa.edu.ua.
13. Національна освітянська спадщина країн світу: історико-краєзнавчий аспект. Модератор: Лариса Юда, lorachernigiv@ukr.net.

Увага! За необхідності, для узгодження тем доповідей та формату виступів просимо звертатися до модераторів та
організаторів форуму за наданими електронними адресами.
За напрямами форуму плануються заходи (регламент й умови надаватимуться у програмі):
1. Панорамна презентація «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість, зміни освіти у ХХІ столітті».
2. Науково-практичний семінар «Управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О».
3. Круглий стіл «Розвиток інноваційних освітньо-наукових екосистем та відкритого цифрового простору досліджень та навчання
в умовах інтернаціоналізації та європейської інтеграції».
4. Круглий стіл кафедри новітньої історії КНУ ім. Тараса Шевченка «Реалізація компетентнісного підходу в середній освіті».
5. Панорамна презентація Благодійного фонду «Людина. Країна. Світ».

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«IMPULSE, 2021: Креативність, Підприємництво, Інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього»
Головні тематичні вектори IMPULSE, 2021:
1. Євроінтеграція та перспективи розвитку підприємництва в Україні.
2. Актуальні проблеми розвитку креативного підприємництва в умовах глобалізації.
3. Ринкові відносини, підприємництво та управління в галузях креативних індустрій.
4.
5.
6.
7.

Державна підтримка креативних індустрій: ресурси, механізми, інститути.
Розвиток стартапів та взаємодії учасників інноваційних екосистем.
Креативні технології розвитку освіти: світові тенденції та український досвід.
Досконалість викладання і навчання підприємництву.

Конференція відбуватиметься в межах проєкту
Create Creative Entrepreneurs програми Creative Spark Higher Education Enterprise Programme від British Council
Для учасників Forum SOIS, 2021 участь у конференції IMPULSE 2021 є безкоштовною за умови додаткової
реєстрації, що відображено в окремому інформаційному повідомленні.
Контакти Оргкомітету Конференції: ccespark@gmail.com
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Ключові спікери Форуму:

Олена Коваленко

професор, доктор педагогічних наук,
ректор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна

Томас Дайсінгер

професор, доктор наук,
завідувач кафедри бізнес та економічної освіти, Університет Констанцу,
м. Констанць, Німеччина

Лариса Лук’янова

професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Голова правління
Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», м. Київ, Україна

Тія Рюйтманн

професор, доктор наук, Президент Естонського центру інженерної педагогіки,
Талліннський технологічний університет, м. Таллінн, Естонія

Яньцин Дуань

професор, доктор наук, засновник та директор Центру з питань бізнесу та інформаційних
систем (BISC), Бізнес-школа університету Бедфордширу, м. Лутон, Велика Британія

Луїс Мігель Кардосо

професор, доктор наук, кафедра мови та комунікативних наук, Вища школа освіти та
соціальних наук Політехнічного інституту Порталегре, Центр порівняльних досліджень,
Університет Лісабона, м. Порталегре, Португалія

Андрій Брайков,

декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент кафедри інформаційних
технологій, Тираспольський державний університет, м. Кишинев, Республіка Молдова

Едуард Помиткін

професор, доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу психології праці,
директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна

Хао Вісент Джейер Чин,

засновник і Голова Наглядової Ради групи загальноосвітніх шкіл Golden Link College, ексПрезидент теософського товариства Філіппін, міжнародний лектор, автор книг «Процес
самоперетворення», «Навіщо медитувати?», «Про освіту. Освіта без страху і порівняння».
Філіппіни

Світлана Гавриленко,

доцент, кандидат фізико-математичних наук, Президент Теософського товариства в
Україні, м. Київ, Україна
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Умови форуму:
1. Комунікативні: онлайн і оффлайн обговорення питань за проблематикою Форуму на сайтах організаторів;
сертифікація за офіційною реєстрацією учасників з врахуванням академічного часу опанування тематичних
модулів основного програмного матеріалу форуму; проведення міні-конкурсу тез доповідей за тематичними
напрямами у межах проведення заходу з відповідним заохоченням.
2. Публікаційні:
публікація збірника матеріалів Форуму відповідно електронної реєстрації учасників і поданих авторами тез
доповідей (дедлайн подання тез доповідей – 24.05.2021 р.):
Вимоги до оформлення матеріалів тез доповіді: формат сторінки А 4, поля (всі) 20 мм, шрифт Times New
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1; праворуч Прізвище, ім'я, по-батькові автора жирним шрифтом (без
скорочень, 12 шрифт), наступний рядок – науковий ступень і звання (за наявності), посада, назва навчального
закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА тез по
центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом (трьома мовами – українською, російською та англійською)..
У наступному рядку Анотація (4-5 речень, 12 шрифт), далі – та Ключові слова (3 - 5 слів,12 шрифт). –
українською, російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного
рядка, текст статті, після якого, Використані джерела (список використаних джерел за алфавітом; посилання у
тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках). Обсяг тез – 1–3 повних сторінки (додаткові сторінки
оплачуються в еквіваленті 30 грн за 1 сторінку). Абзац – 1,25. Структура тез доповіді – Вступ (актуальність і
постановка проблеми дослідження); Мета, методи і підходи; основні результати; Висновки. Зразок оформлення
див. дод. А.
публікація монографії «Єдиний відкритий інформаційний простір освіти впродовж життя: перешкоди,
реалії, стратегії» (дедлайн подання матеріалів до монографії – 31.06.2021 р.).
Вимоги до оформлення матеріалів монографії: формат сторінки А 4, поля (всі) 20 мм, шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; ліворуч – індекс УДК. У наступному рядку – ORCID, електронна адреса автора.
Далі по центру – Прізвище, ім'я, по-батькові автора жирним шрифтом (без скорочень), наступний рядок –
науковий ступень і звання (за наявності), посада, назва навчального закладу/установи, організації, населеного
пункту; далі – Назва статті по центру рядка Жирним шрифтом. Анотація (4-5 речень), далі – та Ключові слова (3 5 слів). – українською, російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску
одного рядка, текст статті, після якого, Список використаних джерел за алфавітом (посилання на використані
джерела записуються у квадратних дужках, у списку бібліографії використовується стиль АPA). Абзац – 1,25. Обсяг
авторського розділу монографії – 15–20 повних сторінок. Структура монографічної статті – Актуальність
дослідження проблеми (Вступ. Постановка проблеми); Аналіз публікацій й досліджень; Формулювання мети;
Методи і підходи; Виклад основного матеріалу (основні результати); Висновки і перспективи подальших
досліджень; Список використаних джерел; Транслітерація джерел. Зразок оформлення див. дод. Б.
3. Фінансові. Вартість участі в заході складає:
 для учасників з України – 350 грн. (витрати на організацію, листування, видачу електронного-сертифікату (1
ЕКТС – 30 годин; підготовку до публікації збірника матеріалів форуму). Увага! Додаткові сторінки тез доповідей
оплачуються в еквіваленті 30 грн. за 1 сторінку, їх вартість додається до основної вартості участі в заході;
 для іноземних учасників – 30 ЄВРО (витрати на організацію, листування, видачу електронного сертифікату (1
ЕКТС – 30 годин), публікацію електронного-збірника матеріалів форуму). Увага! Додаткові сторінки тез доповідей
оплачуються в еквіваленті 10 ЄВРО за 1 сторінку, їх вартість додається до основної вартості участі в заході.
Для бажаючих брати участь в авторстві монографії (оплата здійснюється додатково до основного
внеску учасника після затвердження редакційною колегією прийняття матеріалів розділу монографії до
рецензування та публікації):
 для учасників з України – 550 грн. (підготовка макету, рецензування, редагування, публікація і друк монографії).
Увага! Додаткові сторінки монографії оплачуються в еквіваленті 50 грн. за 1 сторінку (вартість додається до
основної вартості);
 для іноземних учасників – 100 Євро (підготовка макету, рецензування, редагування, публікація монографії в
електронному форматі). Увага! Додаткові сторінки монографії оплачуються в еквіваленті 20 ЄВРО за 1 сторінку
(вартість додається до основної вартості).
Реквізити платежу надаються учасникам Форуму після підтвердження оргкомітетом включення до
програми теми виступу й висновків редакційної колегії щодо прийняття тез доповіді до друку, про що буде
надіслано повідомлення засобами електронної пошти, що вказано учасником при електронної реєстрації.
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Центральний офіс трансляції Форуму:

м. Харків, вул. Університетська, 16, Українська інженерно-педагогічна академія

Цільова аудиторія форуму:
Науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного реформування освіти, запроваджують
ефективні методики й технології андрагогіки, сприяють формуванню й розвитку трудового та інтелектуального потенціалу країни,
генерують ідеї випереджального розвитку освіти, сприяють збереженню психологічного капіталу суспільства в умовах розбудови
єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.

Регламент роботи ФОРУМУ (Київський час):
25.05.2021
26.05.2021

10.00 – 15.00
10.00 – 15.00

27.05.2021
28.05.2021

10.00 – 15.00
10.00 – 15.00

27.05.2021

15.00 – 18.00

Регламент роботи КОНФЕРЕНЦІЇ (Київський час):
26.05.2021

15.00 – 18.00

Технологія реєстрації до участі у Форумі та конференції (дедлайн – 20.05.2021 р.):
 здійснити реєстрацію учасника Форуму в
G-Form;
 відправити, підготовлені за вимогами тези доповіді (або монографічну
статтю) та презентаційні матеріали для онлайн виступу на електронну
пошту оргкомітету soisforum2021@gmail.com;
 здійснити оплату організаційного внеску після затвердження теми
доповіді до виступу та попереднього розгляду редакційною колегією
авторських тез.

Реєстрація учасника
Forum SOIS, 2021

Учасники форуму мають змогу публікації результатів власних досліджень у наукових фахових й
наукометричних виданнях співорганізаторів Forum SOIS, 2021 за умовами видавництв:
Проблеми
інженернопедагогічної
освіти

Journal
Plus Education
(JPE)

Освіта дорослих:
теорія, досвід,
перспективи

ACTA ET
COMMENTATIONES:
Наука про освіту

Науковопедагогічні студії

Прикладні
дослідження у
галузі техніки,
технологій та освіті

Адаптивне
управління:
теорія і
практика.
Педагогіка

Адаптивне
управління:
теорія і
практика.
Економіка

Прикладні
аспекти
інформаційних
технологій.
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ПОПЕРЕДНІЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
3-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму
«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»
25-28 травня 2021 року

1-й день (пленарний) / 25.05.2021
10.00-15.00
Відкриття форуму і Дня науки та вищої освіти
1. Вступне слово Ректора Української інженерно-педагогічної академії (до 10 хв.):
День
2. Виступи-вітання (представництво вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та наукових установ у форматі розбудови
науки та вищої
єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя) (до 10 хв.).
освіти
3. Представлення-презентація ключових спікерів форуму (до 15 хв.)
4. Презентація наукових напрямів модераторами (до 5 хв.)
5. Науковий чат «Національна освітянська спадщина країн світу: історико-краєзнавчий аспект».
6. Науковий чат «Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань».
7. Бреік-підсумки.
2-й день / 26.05.2021
10.00-15.00
Відкриття Дня професійної освіти. Вітальне слово лідерів професійної освіти України і зарубіжжя
1. Науковий чат «Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового потенціалу
День
держав».
професійної
2. Науковий чат «Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя».
освіти
3. Науковий чат «STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії».
4. Науковий чат «Теоретично-практичні аспекти розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних
трансформацій».
5. Науковий чат «Інноваційні трансформації в економічній, воєнній, мистецькій, медичній, політичній та юридичній
освіті».
6. Науковий чат «Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища»
7. Науковий чат «Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного
суспільства».
8. Бреік-підсумки.
15.00-18.00
Міжнародна конференція «IMPULSE 2021: Креативність, Підприємництво, Інновації: управлінські та освітні
тренди майбутнього»
– Відкриття конференції;
– Виступи ключових спікерів;
– ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ Creative Spark
3-й день / 27.05.2021
10.00-15.00
Відкриття Дня громадськості в освіти. Вітальне слово лідерів громадськості України і зарубіжжя
День
1. Науковий чат «Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства».
громадськості 2. Науковий чат «Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої
в освіті
аналітики та соціальних комунікацій.
3. Науковий чат «Основні тенденції реформування дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на сучасному
етапі».
4. Науковий чат «Адаптивне управління соціально-педагогічними системами».
5. Бреік-підсумки.
15.00-18.00
Міжнародна конференція «IMPULSE 2021: Креативність, Підприємництво, Інновації: управлінські та освітні
тренди майбутнього»
– Панельні дискусії за напрямами конференції;
– ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ Creative Spark;
– Закриття конференції.
4-й день (пленарний) / 28.05.2021
10.00-15.00
Підведення підсумків. Закриття форуму
1. Коворкінг модераторів форуму з підведення підсумків та обговорення перспектив подальшого розвитку та стратегії
планування наступного 4-го Форуму.
2. Завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття рекомендацій Форуму.
3. Сертифікація учасників Форуму.
4. Наукова толока.
5. Завершальне слово організаторів форуму.
Експертне консультування з організаційних (комунікаційних, публікаційних, презентаційних, ергономічних та ін.) питань можна отримати
за зверненням:
Бондаренко Тетяна Сергіївна, +38(067)1899993, soisforum2021@gmail.com;
Ростока Марина Львовна, +38(096)7684707, dsiasesl2020@gmail.com
Нестеренко Роман, ccespark@gmail.com

Запрошуємо до активної й плідної співпраці у середовищі «Forum SOIS, 2021»!
З повагою, Оргкомітет
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Додаток А
Прізвище, ім'я, по-батькові (укр., рос., англ.)
науковий ступень і звання (за наявності),
посада,
назва навчального закладу/установи, організації,
назва населеного пункту,
електронна адреса автора

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
TITLE OF ABSTRACTS OF THE REPORT
Анотація. ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ключові слова: _____________, _____________, _____________,_____________,____________
Аннотация...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ключевые слова: ____________, ____________, _____________,_____________,____________
Abstract. ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Key words: _____________, _____________, _____________,_____________,____________
Текст доповіді:
Вступ (актуальність і постановка проблеми дослідження)
Мета, методи і підходи.
Основні результати.
Висновки.

Список використаних джерел (за алфавітом прізвищ авторів джерел)
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Додаток Б
УДК
ORCID ID
Прізвище, ім'я, по-батькові (укр., рос., англ.)
науковий ступень і звання (за наявності),
посада,
назва навчального закладу/установи, організації,
назва населеного пункту, країна
електронна адреса автора

НАЗВА МОНОГРАФІЧНОЇ СТАТТІ
НАЗВАНИЕ МОНОГРАФИЧЕСКОЙ СТАТЬИ
TITLE OF THE MONOGRAPHIC ARTICLE
Анотація.
Ключові слова: _____________, _____________, _____________,_____________,____________
Аннотация.
Ключевые слова: ____________, ____________, _____________,_____________,____________
Abstract.
Key words: _____________, _____________, _____________,_____________,____________
Текст статті:
Актуальність дослідження проблеми (Вступ. Постановка проблеми);
Аналіз публікацій й досліджень;
Формулювання мети;
Методи і підходи;
Виклад основного матеріалу (основні результати);
Висновки і перспективи подальших досліджень;
Список використаних джерел (за алфавітом прізвищ авторів джерел).
Транслітерація списку використаних джерел.
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