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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 
 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

 

Шановні пані та панове, 

 

Із задоволення запрошуємо вас до участі у Міжнародній конференції, яка організована спільно з 

Бердянським державним педагогічним університетом, Донбаським державним педагогічним 

університетом, Інститутом дослідження просторового розвитку, Національним університетом 

цивільного захисту України та Центральноукраїнським державним педагогічним університетом 

ім. Володимира Винниченка.  

 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, студенти, докторанти, фахівці з 

інноваційних та інформаційних технологій в розвитку різних сфер сучасного суспільства. Учасники 

конференції будуть мати можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на 

пленарному засіданні та у шести секціях, а також взяти участь в дискусіях. Статті будуть 

опубліковані в якості розділів у рецензованій колективній монографії (електронна версія). 

 

 

Дата проведення: 

25-26 березня 2019 р. 

 

Тип конференції: 

міжнародна 

 

Робочі мови конференції: 
польська, англійська, українська, російська. 

 

Місце проведення: 

Вища технічна школа в Катовіце, вул. Рольна, 43, Катовіце, Польща 

 

Організатори: 

Вища технічна школа в Катовіце 

Бердянський державний педагогічний університет 

Донбаський державний педагогічний університет 

Інститут дослідження просторового розвитку 

Національний університет цивільного захисту України 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка 

 

Патронат: 

 Міністр науки та вищої освіти (Республіка Польща) 

 Сілезький Воєвода 

 Маршал воєводства 

 Мер м. Катовіце 

 

Секції конференції:  

Секція 1. Становлення інформаційного суспільства: соціальні та гуманітарні аспекти.  

Секція 2. Освітні та психологічні питання розвитку інформаційного суспільства. 

Секція 3. Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки. 



 

До початку конференції буде опублікована електронна версія рецензованої колективної монографії. 

Статті учасників конференції увійдуть в колективну монографію у якості розділів. Колективній 

монографії буде присвоєно ISBN польського академічного видавництва. 

 

Вимоги до статті: 

 

Шрифт: Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,  

поля з усіх боків сторінки – 20 мм. 

Структура:  
1-й рядок – назва статті (великими буквами, жирний шрифт). Вирівнювання – по центру. 

2-й рядок – пустий рядок. 

3-й рядок – повне ім’я автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва. 

4-й рядок – місце роботи (курсив). Вирівнювання – зліва. 

5-й рядок – місто та країна (курсив). Вирівнювання – зліва. 

6-й рядок – e-mail автора / співавторів (курсив). Вирівнювання – зліва. 

7-й та 8-й рядки – пусті рядки.  

З 9-го рядка – анотація англійською мовою та мовою статті (до 10 рядків), ключові слова англійською 

мовою та мовою статті (3-6 слів) та текст статті (абзац – 1 см). Вирівнювання – по ширині. 

 

Розмір статті: мінімум 20000 знаків! 

 

Реєстраційний внесок за очну участь в конференції становить 200 PLN (750 грн. / 50 Є / 50 USD). 

Реєстраційний внесок за дистанційну участь в конференції становить 120 PLN (550 грн. / 30 Є / 

30 USD). Реєстраційний внесок використовується для часткового покриття витрат на підготовку та 

проведення конференції та публікацію колективної монографії. 

 

Оргвнесок необхідно перерахувати  

для учасників з Польщі – картковий рахунок 10 1240 1431 1111 0010 5300 8560 Bank Pekao, 

Polska. SWIFT: PKOPPLPW, мета – Conference fee, name of participant; 

для учасників з України – картковий рахунок Приватбанку 5168 7427 0729 8158 (Тамара 

Крутько), призначення платежу – Участь в конференції, ім’я та прізвище учасника; 

для учасників з інших країн – the card account SK13 8360 5207 0042 0553 8339, mBank, 

Slovakia. Payment: Conference fee, name of participant. 

 

Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2019 р. надіслати до організаційного комітету на 

електронну адресу wst.nauka@gmail.com (із зазначенням в темі листа «Digital Economy and Digital 

Society») наступне: 

• заявка на участь в конференції (для кожного автора / співавтора заповнюється окрема заявка); 

• стаття; 

• копію квитанції оплати організаційного внеску. 

 

Додаткові події: 

екскурсія по ВТШ 

 

Контакт: 

Katowice School of Technology 

43 Rolna Street, 40-555 Katowice 

Phone: 32 60 72 400 

Phone/fax: 32 252 28 75 

email: wst.nauka@gmail.com 

www.wst.com.pl 

mailto:wst.nauka@gmail.com
mailto:wst.nauka@gmail.com
http://www.wst.com.pl/


Шаблон 

IMPLEMENTATION OF AGENDA 2030 IN POLAND 

 

Anna Czubakowska 

Katowice School of Technology 

Katowice, Poland 

anna.czubak@gmail.com 

 

 

Abstract. The purpose of the study is to analyze the activities implemented by Polish 

authorities in the field of higher education management to address such issues as ensuring the 

availability of high-quality higher education for all group of citizens…. 

Key words: management, Agenda 2030, Poland, university. 

 

One of the main goals was proclaimed the goal Ensure inclusive and equitable quality 

education and promote of lifelong learning opportunities for all (SDG 4).
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 In English Мовою статті 

ПІБ автора (співавтора)   

Науковий ступень, вчене звання   

Місце роботи   

Посада   

Назва статті   

Номер та назва конференційної 

секції, в якій буде представлена 

робота 

 

 

Форма участі (очна  / 

дистанційна) 
 

 

Номер мобільного телефону   

Е-mail   
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