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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА МЕНЕДЖМЕНТ У ВИЩІЙ ОСВІТІ  

ТА НАУЦІ 
 

28 листопада 2022 року 
м. Фергана, Республіка Узбекистан 

 

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, 
аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а 
також практичні працівники, які зацікавлені питаннями інформаційних 
технологій та менеджменту у вищій освіті на науці. 

Форма участі – очна (для учасників із Республіки Узбекистан) та заочна.  



 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Абдурахмонов Хамзахужа Турсунхужайович – кандидат 

економічних наук, ректор ISMA University of 
Applied Sciences in Uzbekistan (м. Фергана, 
Республіка Узбекистан); 

Роман Дьякон – доктор технічних наук, 
професор, академік, президент ISMA University 
of Applied Sciences (м. Рига, Латвійська 

Республіка);  

Денис Дьякон – доктор економічних наук, 
професор, ISMA University of Applied Sciences 
(м. Рига, Латвійська Республіка); 

Віктор Кіктенко – доктор філософських 
наук, старший науковий співробітник, 
директор Інституту сходознавства імені 
А.Ю. Кримського НАН України (м. Київ, 
Україна); 

Олег Головко – кандидат економічних наук, засновник та 
директор Видавничого дому «Гельветика (м. Одеса, Україна);  

Айварс Станкевичс – доктор економічних 
наук, доцент, ISMA University of Applied 
Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка); 

Віктор Гопеєнко – доктор наук, професор, 
ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, 
Латвійська Республіка); 

Ольга Верденхофа – доктор економічних 
наук, доцент, ISMA University of Applied 
Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка); 

Євгенія Дехтяр – доктор економічних наук, 
доцент, ISMA University of Applied Sciences 
(м. Рига, Латвійська Республіка); 

Антоніна Дьякон – доктор економічних 
наук, професор, ISMA University of Applied 
Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка); 

 
 

 
 
 



 

Марга Живитере – доктор економічних 
наук, професор, ISMA University of Applied 
Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка); 

Ростислав Копитов – доктор наук, 
професор, ISMA University of Applied Sciences 
(м. Рига, Латвійська Республіка); 

 Олександр Мрочко – доктор наук, професор, ISMA 
University of Applied Sciences (м. Рига, 
Латвійська Республіка); 

 Вікторія Рященко – доктор економічних 
наук, професор, ISMA University of Applied 
Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка); 

Юлія Миронова – магістр соціології, ISMA 
University of Applied Sciences (м. Рига, 
Латвійська Республіка); 

Шермухаммадов Баходиржон 
Шермухаммадович – доктор педагогічних 
наук, ректор Ферганського державного 
університету (м. Фергана, Республіка 
Узбекистан);  

Саломов Уктам Рахімович – доктор 
технічних наук, професор, ректор 

Ферганського політехнічного інституту 
(м. Фергана, Республіка Узбекистан); 

Реймов Ахмед Мамбеткаримович – 
доктор технічних наук, професор, ректор 

Каракалпакського державного університету 
імені Бердаха (м. Нукус, Республіка 
Узбекистан);  

 Толаєв Маруф Каримович – заступник губернатора 
Баткенської області Киргизької Республіки 
(Киргизька Республіка);  

Саїдов Сайдумрон Ганієвич – доцент 
кафедри античної літератури Худжандського 
державного університету імені Бабаджана 
Гафурова (м. Худжанд, Республіка 
Таджикистан);  

Хайрулло Бозаров – губернатор Ферганської області 
(м. Фергана, Республіка Узбекистан); 



 

Ремигиус Кіндер – доктор наук, Клайпедський державний 
університет прикладних наук (м. Клайпеда, Литовська 
Республіка);  

Ізабела Дорота Балінська – доктор хабілітований, 
професор, проректор з педагогічної роботи Вищої Школи 
Внутрішньої Безпеки в Лодзі (м. Лодзь, 
Республіка Польща);  

Анджей Кринський – доктор філософії, 
доктор богослов’я, професор, гоноріс кауза, 
ректор Полонійної академії в Ченстохові 
(м. Ченстохова, Республіка Польща);  

 Валерій Бужор – доктор юридичних 
наук, професор, ректор Інституту кримінального права і 
прикладної кримінології (м. Кишинів, 
Республіка Молдова);  

Любомир Сопільник – доктор юридичних 
наук, доктор технічних наук, професор, професор Закладу 

вищої освіти «Львівський університет бізнесу та 
права» (м. Львів, Україна);  

Костянтин Громовенко – доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
ректор Міжнародного гуманітарного 
університету (м. Одеса, Україна);  

Ростислав Щокін – доктор юридичних 
наук, професор, відмінник освіти, заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України, президент 
Міжрегіональної Академії управління 
персоналом (м. Київ, Україна); 

Михайло Віхляєв – доктор юридичних наук, 
професор, директор Центру українсько-
європейського наукового співробітництва 
(м. Ужгород, Україна); 

Ірина Каленюк – доктор економічних наук, 
професор, Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана 
(м. Київ, Україна);  

Наталія Холявко – доктор економічних 
наук, професор, Національний університет «Чернігівська 
Політехніка» (м. Чернігів, Україна). 



 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 10:00 – 10:30 (київський час) – урочисте відкриття конференції; 

 10:30 (київський час) – проведення пленарного засідання.  

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ: 
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають 

зробити такі дії до 22 листопада 2022 року (включно):   
1. заповнити заявку; 
2. надіслати на електронну адресу conf_Uzbekistan@cuesc.org.ua тези 

доповіді. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. 

Наприклад: Шевченко_Тези. 
Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ. 
 

УМОВИ УЧАСТІ: 
Вартість участі у міжнародній науковій конференції є безоплатною.  Усі 

учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез 
конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники 
конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і 
сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що 
відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.  

Учасники конференції отримують електронний сертифікат із зазначенням обсягу  
підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS). 

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, 
що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian 
Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-
технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і 
науки України.  

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер 
книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.  

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції 
(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно  
до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам, затвердженого Наказом МОН України від 14.01.2016 р. № 13. 

Збірник тез конференції буде розміщений на 
відкритій платформі європейського видавництва 
“Izdevnieciba “Baltija Publishing”.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZmZa_j-cksI6ZJUJyUFHXOmjc53S2UjSvWDV4Z-8qnjTgNg/viewform
mailto:conf_Uzbekistan@cuesc.org.ua
https://ouci.dntb.gov.ua/
https://ouci.dntb.gov.ua/
http://www.baltijapublishing.lv/


 

Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням. Збірники тез 
конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу 
учасників, вказану в заявках, після 26 грудня 2022 року. 

 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ: 
Назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними 

літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний). 
Далі, через один інтервал, назва мовою тез доповіді, розташована по центу 

(прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний). 
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора 

латиницею, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, 
повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна 
(оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14. 

Через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, 
науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва 
установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені мовою 
тез доповіді); шрифт Times New Roman № 14. 

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: 
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New 
Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту 
під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання».  

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки 
(сторінок), наприклад: [7, с. 16]. 

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел. 
Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи. 
Мова конференції: узбецька, латиська, англійська, українська. 

 
КОНТАКТИ:  
 
Контактна особа – Демченко Крістіна Григорівна – 

координатор конференції. 
Телефон: +38 (068) 487 24 43 
E-mail: conf_Uzbekistan@cuesc.org.ua  
   

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/category/conf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
mailto:conf_Uzbekistan@cuesc.org.ua


 

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ: 
 

Use of innovative technologies for teaching differential equations  
in a pedagogical university 

 
Використання технологій інноваційного навчання диференціальних 

рівнянь у педагогічному університеті 
 

Tiahai I. M. 
Doctor of Engineering, Professor, 

Professor at the Department of General Mathematics 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, Ukraine 
 

Тягай І. М. 
доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри загальної математики 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 
 
Текст… [1, с. 194]. 

 
Література: 

1. Онищук А. С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної 
підготовки перекладачів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: 
«Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 1(40). С. 193–196.  

 


