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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні науковці, викладачі, члени приймальних та відбіркових комісій, 

аспіранти, студенти! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у I Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: 

проблеми та перспективи» 

Конференція відбудеться 13 квітня 2018 р., участь заочна, за 

результатами планується публікація електронного збірника матеріалів 

конференції.  
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

● Вступ на навчання за освітнім рівнем бакалавра.  

● Вступ на навчання за освітнім рівнем магістра. 

● Вступ на навчання за програмами Ph.D. 

● Технічні особливості організації документообігу та електронного 

вступу. 

● Загальні проблеми вступної кампанії. 
 

Мова конференції:  українська, російська, англійська. 
 

Для участі в конференції потрібно до 20 березня 2018 р. надіслати 

заявку та тези на адресу pkkpiconf@gmail.com. 
Тези, подані в зазначений термін, будуть опубліковані в електронному 

збірнику матеріалів конференції. Обсяг тез – 1–2 сторінки. 

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде надіслано 

після конференції на адресу, вказану в заявці, також матеріали конференції 

буде викладено на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за 

адресою http://pk.kpi.ua.   

Участь у конференції безкоштовна.   

Файли називати тільки за таким зразком:  

Іванов_Тези_укр    

Іванов_Рисунки (якщо є – окремими файлами) 

Іванов_Таблиці (якщо є – окремими файлами) 

Із питаннями щодо конференції просимо звертатися на e-mail 

оргкомітету pkkpiconf@gmail.com або за телефонами 2049645, 2049646 

(Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського).  

Для участі необхідно заповнити заявку в електронному вигляді за 

посиланням - https://goo.gl/UGYEjx.  

 
 

https://goo.gl/UGYEjx


 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Тези мають містити такі необхідні елементи: 

1. УДК (напівжирне накреслення). 

2. Назва (великі літери, напівжирне накреслення). 

3. Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада автора 

(авторів), місце роботи, місто (курсивне накреслення). 

4. Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 

досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми і на 

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми). 

5. Мета дослідження (формулювання цілей). 

6. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів). 

7. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому 

науковому напрямі. 

8. Список використаних джерел (заголовок — напівжирне накреслення) 

за алфавітом або у порядку згадування у тексті тез, оформлена згідно з 

вимогами до бібліографічних описів (мінімум 3 джерела). Посилання на 

джерела зі списку використаної літератури в тексті позначають цифрою 

(числом) у квадратних дужках, наприклад: [5]. При посиланні на кілька 

джерел їх подають через крапку з комою: [1; 12], при зазначенні сторінок у 

джерелі їх наводять через кому після номера джерела: [1, с. 20], на кілька 

джерел зі сторінками – через крапку з комою: [1, с. 20; 3, с. 31]. 

Текст має бути в Microsoft Word версії 97–2003 (розширення *.doc). 

Гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 pt. Поля: праве – 10 мм, верхнє, 

нижнє і ліве – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 

0,75 см. 

 

Тези, оформлені з порушенням вимог, не розглядаються! 

 

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО:  

• не розглядати тези, що не оформлені за зазначеними параметрами 

та не відповідають вимогам;  

• здійснювати редагування тез;  

• повертати матеріали авторам на доопрацювання;  

• змінювати та вносити уточнення відповідно до «Вимог до 

оформлення та подання тез» без попереднього повідомлення.  

• друкувати  тези у авторській редакції.  

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та 

концептуальних позицій авторів.  

 

Дякуємо за співпрацю і чекаємо на Вашу участь у конференції! 

 



 

Програмний комітет із проведення I Всеукраїнської науково-практичної 

заочної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти 

України: проблеми та перспективи» 
 

1. Якименко Юрій Іванович – доктор технічних наук, академік НАН України, 

професор, перший проректор Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» , співголова 

Програмного комітету. 

2. Шаров Олег Ігорович – генеральний директор директорату вищої освіти та освіти 

дорослих МОН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент, співголова 

Програмного комітету (за згодою). 

3. Рибалко Алла Вікторівна – в. о. директора департаменту вищої освіти МОН 

України, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник співголів 

Програмного комітету (за згодою). 

4. Можаровський Валерій Миколайович – заступник Голови Приймальної комісії КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук, доцент кафедри динаміки і 

міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заступник 

співголів Програмного комітету.  

5. Яблонський Петро Миколайович – кандидат технічних наук, начальник навчально-

організаційного управління, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та 

комп’ютерної графіки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

6. Гожій Сергій Петрович – доктор технічних наук, начальник навчально-

методичного управління, професор кафедри механіки пластичних матеріалів та 

ресурсозберігаючих процесів Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

7. Бєлік Оксана Михайлівна – директор ДП «Інфоресурс» (за згодою). 

8. Анохін Віктор Миколайович – заступник директора ДП «Інфоресурс» (за згодою). 

9. Чернишев Денис Олегович – перший проректор Київського національного 

університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент (за 

згодою). 

10. Ковтунець Олесь Володимирович - технічний адміністратор ІС «Конкурс», 

старший викладач кафедри автоматизованих систем обробки інформації і 

управління Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

11. Марікуца Уляна Богданівна – кандидат технічних наук, заступник директора 

Інституту комп’ютерних та інформаційних технологій, декан базової освіти 

Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою). 

12. Бурак Теодор Омелянович – заступник керівника Центру інформаційного 

забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою). 

 

 


