
 

          
Ministry of Education and Science of Ukraine 

Drohobych I Franko State Pedagogical University 
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 Economics and Innovative Technologies 
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VIVES University of Applied Sciences (Belgium) 
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We invite you to participate 

in the ІX International Scientific and Practical Conference of the Institute of Physics, 
Mathematics, Economics and Innovative Technologies 

 

"CURRENT PROBLEMS OF MODERN SCIENCE" 
 

April 29th, 2022 

 
Areas of the conference activity: 

• Physics 
• Mathematics 

• Computer Science and Information Systems 
• Economics and management 
• Technological and professional education 

 
Abstracts and applications are accepted until April 25, 2022. Students' abstracts are printed under the 

guidance of the teacher, which is noted after information about the author. 
We accept theses in one of the working languages of the conference prepared with the MS Word 

editor, the volume does not exceed 7,000 characters with spaces. 
The working languages of the conference are: Ukrainian, English and Polish. 
 

The online conference will take place on April 29 at 11:00 on the Zoom platform: 

Conference CURRENT PROBLEMS OF MODERN SCIENCE 

Conference ID: 823 2584 3985 

Access code: 2022 

  

Drohobych I.Franko State Pedagogical University 

Educational and Scientific Institute of Physics, Mathematics, 

Economics and Innovative Technologies. 

Address: 3, Stryiska Str, Drohobych, Lviv region, 82100; 

e-mail: skotnyy@ukr.net 

tel.: +380 50 317 48 83  



 

          
Міністерство освіти і науки України 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка 

Навчально-науковий інститут фізики, математики,  

економіки та інноваційних технологій  

Дрогобицька міська рада 

Університет  прикладних  наук VIVES  (Бельгія) 

Підкарпатська вища школа ім. Вл. Фіндиша в Ясло  (Польща)  

Академія полонійна в Ченстохові  (Польща) 

Державна вища школа ім. проф. Станіслава Тарновського в Тарнобжегу  (Польща)  
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IX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ  
 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 

 

29 квітня 2022 р. 
 

Запрошуємо прийняти участь  

у ІX міжнародній науково-практичній конференції викладачів та студентів 
навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 
 

Напрями роботи конференції: 

 Фізика  

 Математика  

 Інформатика та інформаційні системи   

 Економіка та менеджмент   

 Технологічна та професійна освіта 
 

Робочі мови конференції  –  українська, англійська, польська. 

 
29 квітня в 11:00 на платформі «Zoom» відбудеться онлайн конференція:  

Conference CURRENT PROBLEMS OF MODERN SCIENCE 
Ідентифікатор конференції: 823 2584 3985 

Код доступу: 2022 
 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, 

 економіки та інноваційних технологій. 

Адреса інституту: вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100; 

e-mail: skotnyy@ukr.net 

тел: +380 50 317 48 83 

mailto:skotnyy@ukr.net


Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких  не 

перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. 
Поля - 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.  

3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок): 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто - (14 рt), у 

правому верхньому кутку; 
- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, по центру (уважно 

дивіться зразок!); 

- текст - шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5; 
- список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал - 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, 
жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по 
центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS 

Office. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 

5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані 

джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на 
джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом. 

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні 

правки. Тези студентів друкуються під керівництвом викладача що зазначається після 

відомостей про автора. 

6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією, після 

подачі керівника секції (завідуючого кафедри).  
 

Зразок оформлення тез доповіді (для студентів) 

Іванов І. І. 

студент групи МЕ-22  
інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій  

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Керівник: к.е.н., доцент Петренко З.З. 
 

 
 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ СЬОГОДНІ 

 

[Текст] 

 

Список використаних джерел 

 

Зразок оформлення тез доповіді  

Іванов І. І. 

к.е.н., доцент 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  

 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ СЬОГОДНІ 

 

[Текст] 

 

Список використаних джерел 

 


