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27 – 29 травня 2020 року 
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Шановні колеги! 

 
Міністерство освіти і науки України,  

Київський національний торговельно-економічний університет,  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Торговельно-економічний коледж (м. Київ) 

Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна), 

Мінський торговельний коледж (Білорусь), 

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ( Польща) 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (Польща) 
Taste of Peace (Ізраїль), 

Національний комерційний коледж при Молдовській економічній академії                        

(м. Кишинів, Молдова), 

HEC (Higher Educational Center) Faculty for International Tourism and Hospitality 

Management (Монтенегро, Чорногорія), 

KES Colledge (Нікосія, Кіпр), 

Lycee des métiers de l”hotellerie Jeam Drouant (Париж, Франція), 

Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD), 

Marmara Unıversıtesı Alman Dılı ve Edebıydtı (Туреччина) 

Hotel Managent Academy (Pusa, India) 
Міжнародний кулінарний коледж Interchef (м. Тель-Авів, Ізраїль) 

Авіньонський університет (Франція, Авіньон) 

 

проводять 27-29 травня 2020 року Міжнародну науково-практичну конференцію 

науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків «Освітній простір в 

контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети 

розвитку». 

Мета конференції: об’єднання зусиль науковців, викладачів, аспірантів та 

практиків, обмін ідеями, підходами, методами, досвідом і практичними 

досягненнями щодо застосування інноваційних перетворень в освіті, пошуку 

шляхів і перспективних напрямів підвищення якості навчання, діджиталізації та 

модернізації вищої освіти для підготовки сучасних конкурентоспроможних 

фахівців готельно-ресторанного бізнесу, туризму, харчових технологій, галузей 

економіки, управління та адміністрування. 

 

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків 

вашого навчального закладу взяти участь у конференції, яка буде проходити на 

базі готельно-туристичного комплексу «Ксенія» за адресою: Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський р-н, с. Врублівці, пер. Джерельний, 4а. 

 

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез і 

міжнародного фахового журналу «ScienceRise», який входить до 

наукометричних баз даних. 

Учасникам будуть вручені Сертифікати! 



У рамках цього масштабного заходу Ви матимете унікальну можливість 

збагатитись новими знаннями та враженнями від спілкувань з провідними 

науковцями України і зарубіжжя! 

 

Заплановані також майстер-класи провідних фахівців кулінарного мистецтва і 
студентів, презентація тематичних столів та культурна програма. 

 

Запрошення, план і програму буде розіслано додатково згідно з поданими 

заявками. 

Учасники конференції з інших міст розміщуються на базі готельно-

туристичного комплексу «Ксенія» за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-

Подільський р-н, с. Врублівці, пер. Джерельний, 4а. 

Особисто оплачують проживання та харчування. 

Культурна програма передбачає екскурсії в м. Чернівці, Кам’янець-

Подільський та концертно-розважальні заходи. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ − українська, російська, англійська, 

французька, турецька. 

 

Форма участі у конференції: 

очна – виступ із доповіддю (з публікацією тез доповіді та отриманням 

сертифікату про участь у конференції) – 5 хв.; обговорення – 3 хв. 

заочна – публікація тез доповіді у матеріалах конференції. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 

Секція 1. Провідні тенденції модернізації та діджиталізації сучасної освіти 

Секція 2. Інноваційний підхід як гарант підвищення якості вищої освіти в умовах 

інтеграції України в Європейський освітній простір 

Секція 3. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку комунікативних 

здібностей здобувачів вищої освіти та забезпечення їх академічної мобільності 

Секція 4. Сучасні освітянські технології мовного, філософського, психологічного 

розвитку особистості – запорука її високої культури і здоров’я 

Секція 5. Цифрова економіка і педагогіка як інновації XXI сторіччя: виклики, 

можливості і перспективи 

Секція 6. Креативні технології морального і патріотичного виховання молоді як 

основа успішного розвитку особистості 

Секція 7. Кластерний підхід в освіті як організаційна форма об’єднання зусиль 

викладачів і студентів 

Секція 8. Педагогічна майстерність викладача-технолога у підготовці студентів 

на міжнародні конкурси і фестивалі, психологія гостинності 

Секція 9. Маркетинг і менеджмент – сучасні тренди в інноваційному освітньому 

просторі 
 



УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Просимо Вас не пізніше 30 березня 2020 року надіслати на електронну 

адресу конференції Conf.htek@gmail.com комплект документів: 

- текст тез наукової доповіді, оформлений згідно з наданими вимогами; 

- заявку на участь у конференції за наданою формою (додаток 1); 

- скановану квитанцію про сплату організаційного внеску та витрат на 

публікацію тез (або електронний збірник); 

- попереднє замовлення на проживання; 

- визначити форму участі у конференції (очна або заочна); 

- потребу у мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах. 

Назви всіх надісланих файлів мають бути підписані відповідно до ПІБ 

учасників конференції. Наприклад, Іванов С.І. _ заявка, Іванов С.І. _ тези, Іванов 

С.І. _ квитанція. 
 

Регламент проведення конференції 

 

Початок роботи конференції 27 травня 2020 року 

15.00 - 15.30 – Реєстрація 

15.30 - 17.00 – Пленарне засідання 

17.00 - 17.30 – Перерва 

17.30 - 19.00 – Робота в секціях 

 

Оргкомітет пропонує резервування житла за кошти учасників у 

готельно-туристичному комплексі «Ксенія». 

У зв’язку з популярністю та принадністю у туристів місця проведення, 

просимо забронювати та сплатити внесок за проживання завчасно. 

Вартість добового проживання і триразового харчування – 480 грн. 

Детальніше за телефоном: 050 98 55 142 

 

Для участі у науково-практичній конференції та публікації тез у збірнику 

матеріалів необхідно сплатити організаційний внесок – 190 грн., заочної –              

150 грн. до 30 квітня 2020 р. (в організаційний внесок входить оплата за 

розміщення тез доповідей, підготовка програми і сертифікатів, редагування 

матеріалів, кава-брейк). 

Для учасників заочної форми, що потребують збірника тез матеріалів 

конференції, можливе пересилання матеріалів Новою поштою за умови, що сам 

учасник оплатить поштові витрати. 

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у 

міжнародному фаховому журналі «ScienceRise», який є 

мультидисциплінарним наукометричним виданням та індексується у 

світових наукометричних базах даних і системах: IndexCopernicus, CrossRef, 

WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of 

International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open 

Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo. 
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Мінімально 900 грн. за 10 сторінок. Якщо більше, то 50 грн. кожна 

наступна сторінка. Сюди входить перевірка розширеної англійської анотації, сам 

журнал, додрукова підготовка. 

Журнал спеціалізується за наступними напрямами: біологічні, економічні, 

історичні, педагогічні, технічні, філософські науки і може бути фаховим для 

дисертаційних досліджень з педагогічних, біологічних, медичних та 

фармацевтичних наук. 

Більш детальна інформація щодо оформлення статті в журнал «ScienceRise» 

на сайті ХТЕК КНТЕУ 

 

Платіжні реквізити: 

 

Одержувач – Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Організаційний внесок за участь у конференції: 

Р/р 31257238113934 в ДКСУ м. Київ 

МФО 820172, код 33297933 

Обов’язково вказати ПІБ особи та навчальний заклад! 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Рекомендований обсяг тез доповіді повинен становити не більше трьох 

сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. 

Параметри сторінки: абзац – 1,25 см; поля 2,0 см з усіх боків. Вирівнювання 

тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається! 

 

1. Назва тез розташовується по центру сторінки жирним шрифтом 

прописними буквами без абзацного відступу, крапка наприкінці заголовка не 

ставиться. 

 

2. Прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів) (не більше 3-х), науковий 

ступінь та/або учене звання автора (за наявності) розташовується по правому 

краю сторінки жирним шрифтом без абзацного відступу. 

 

3. Нижче вказується місце роботи або навчання автора (-ів) курсивом по 

правому краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться. 

 

4. Для студентів також обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по 

батькові наукового керівника, його науковий ступінь та/або учене звання по 

правому краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться (Науковий 

керівник – ). 

 

5. Рисунки та таблиці набираються шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці створюються 



в чорно-білій гамі. Використання кольорів і заливань не допускається! Усі 

рисунки та таблиці повинні мати назву та бути згруповані в єдиний об’єкт. 

Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу. Назва 

таблиці розміщується по центру. 

 

6. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft 

Equation (версії 3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) і нумерувати в 

круглих дужках (2). Формули розташовуються по центру з нумерацією по 

правому краю. 

 

7. В тексті має бути посилання на використану літературу. 

 

8. Список літератури мусить бути оформлений згідно з чинними вимогами 

(ДСТУ 8302:2015), набирається шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з 

одинарним міжстроковим інтервалом. 

 

9. Підрядкові примітки не допускаються.  

 

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції 

 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв, зміст і орфографію 

надісланих тез та інших відомостей відповідальність несуть автори 

 

Тексти, що не відповідають зазначеним вище вимогам, до збірника не 

включаються і не повертаються! 

 

Запрошуємо до співпраці в ім’я розвитку 

освіти в Україні! 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Телефон / Факс +38(057)340-45-43; 340-26-51/+38(057)340-26-54 

e-mail ХТЕК КНТЕУ: kharkiv@htek.com.ua 

e-mail Конференції: Conf.htek@gmail.com 

 

Відповідальні секретарі конференції 

- Гузенко Ганна Миколаївна   050-985-51-42 

- Тихонович Вікторія Миколаївна  096-438-78-10 

- Кривошеєва Надія Михайлівна  096-109-21-98 

- Руденко Світлана Олександрівна  050-303-83-43 

- Скіндер Наталія Вадимівна   066-239-77-44 

mailto:kharkiv@htek.com.ua


Додаток 1 

ЗАЯВКА 

на участь у  

 

Міжнародній науково-практичній конференції  

«Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики 

сьогодення та пріоритети розвитку» 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

__________________________________________________________________ 

Місце роботи ______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Повна назва ЗВО та його адреса ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Науковий ступінь та/або учене звання _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва секції (вказати номер)__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва тез наукової доповіді ( в збірнику за матеріалами конференції) 

__________________________________________________________________ 

 

Дані про учасника 

 

Домашня адреса учасника (з індексом) для відправлення кореспонденції ( у разі заочної 

участі)_____________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Факс _____________________________________________________________ 

E-mail ____________________(обов’язково) 

 

Потреба в мультимедійному обладнанні та інших технічних засобах 

__________________________________________________________________ 

 

Чи є необхідність у резервуванні місць у готелях «Мир» та «Харків» (за рахунок 

учасника конференції) 

� - так 

� - ні  

 

Форма участі у конференції: 

� - очна участь (усна доповідь до 5 хв., публікація тез);  

� - заочна участь (тільки публікація тез).  

 

Додаткова інформація про себе (у разі потреби) 

__________________________________________________________________ 

 

Особистий підпис заявника ____________________________ 
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