
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДВНЗ «УНІВЕРС ИТЕТ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ОСВІТИ»

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Кафедра державної служби та менеджменту освіти 

Кафедра університетської освіти і права

Ш ановні колеги!
Запрошуємо вас узяти участь у роботі 

М іж народної науково-практичної конф еренції
“ Управління якістю вищ ої освіти: проблеми та перспективи”,

яка відбудеться 29 вересня 2017 року у м. Києві 
на базі ДВНЗ “Університет менеджменту' освіти” НАПН України

До участі в конференції запрошуються педагогічні та науково-педагогічні 
працівники, керівники освітніх організацій, державні службовці, представники громадських 
організацій, докторанти, аспіранти.

Тематичні напрями роботи конференції:
• Секція І. Перспективи інноваційного розвитку науки і вищої 

освіти/інтеграція освіти, науки й інформаційних технологій -  запорука ефективності 
освітнього процесу (керівник -  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
університетської освіти і права М. О. Дей).

• Секція 2. Якість університетської освіти та проблеми запровадження 
компетентнісного підходу у вищій школі (керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри університетської освіти і права В Г. Базелюк)

• Секція 3. Європейська політика та європейські моделі забезпечення якості 
вищої освіти, (керівник -  доктор наук з державного управління, професор, завідувач 
кафедри державної служби та менеджменту освіти Н. Г. Діденко).

• Секція 4. Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність науково- 
педагогічних працівників (керівник -  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
університетської освіти і права А. В. Василюк).

• Секція 5. Виклики та перспективи розвитку системи забезпечення якості 
вищої освіти в Україні (керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
університетської освіти і права Н. І. Яковець).

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за 
напрямами.

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

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:
- тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, які буде розміщено на сайті 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за посиланням 
http://umo.edu.ua/materiali-konfereneij-nirnp;

- Участь у  збірнику наукових праць «Управління якістю вищої освіти: проблеми та 
перспективи», (який видаватиметься у  м. Лондон. Велика Британія, наявність ISBN та 
індексу цитування). Сплачується окремо.

Фінансові умови участі у конференції.
1. Організаційний внесок за участь -  150 грн (програма конференції; електронний 

варіант тез конференції, розміщений на сайті ДВНЗ «УМО»; електронні матеріали- 
презентації запрошених осіб),

2. Організаційний внесок за участь -  250 грн (бізнес-ланч; програма конференції; 
електронний варіант тез конференції, розміщений на сайті ДВНЗ «УМО»; електронні 
магеріали-презентації запрошених осіб).

3. Організаційний внесок за участь -  650 грн (бізнес-ланч; програма конференції; 
участь у збірнику наукових праць «Управління якістю вищої освіти: проблеми та 
перспективи», (видання м. Лондон, Велика Британія, наявність ISBN та індексу 
цитування); електронні матеріали-презентації запрошених осіб).

Організаційний внесок для часткового відшкодування виграт на проведення 
конференції (збірник матеріалів конференції, роздаткові матеріали, сертифікати учасника 
конференції) становить 150 грн для учасників з України. Для аспірантів та заочної участі у 
конференції оргвнесок становить 100 грн.

Проїзд, прож ивання т а хар чува нн я  оплачую т ься уча сн и ка м и  ко н ф еренц ії  
сам ост ійно. За пот реби про броню вання м ісць  у  го т елі у ч а с н и к  повинен  
повідом ит и оргком іт ет  кон ф ер ен ц ії не  п ізн іш е 1 вересня 2017 р.

Оргвнесок сплачується за реквізитами:
на рахунок у  Приватбанку, №  карти 5168 7556 3145 2279. Дей Марина. Призначення 
платежу: внесок за участь у  Конференції від (прізвище та ініціали автора).

У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768- 
52-64 або пишіть на centersipd@email.com

Умови участі:
1. Заповнити анкету учасника (http://centresipd.coni/pages/l41 )
2. Оформити наукову публікацію (для аспірантів обов’язково з рецензією наукового 

керівника)',
3. Оплатити організаційний внесок.

Заявки на участь приймаються до ЗО червня 2017 року (до 24:00).
Організатори надсилаю ть підтвердження елекіронною  поштою.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОН НОГО ВАРІАНТА УЧАСТІ У ЗБІРЦІ НАУКОВИХ 
ПРАЦЬ «УПРАВЛІННЯ Я КІСТЮ  ВИЩ ОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМ И ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ»:
> анг ломовна анотація з ключовими словами;
> обсяг до 8 сторінок;
>  формат паперу: А4 -  210x297 мм;
> поля з усіх б о к ів -п о  20 мм;
> шрифт -  Times New Roman; розмір шрифту (кегль) -  12 pt; міжрядковий інтервал -  

полуторний;
> вирівнювання тексту -  за шириною, переноси слів не дозволяються, між словами 

допускається лише один інтервал, табуляцію не використовувати;
>  відступ першого рядка (абзац) -  10 мм;
>  скорочення слів, крім загальновідомих (н.-д., міри величин) не допускаються;
>  кожну ілюстрацію до роботи слід робити чорно-білою;
> схеми, графіки, діаграми, формули й таблиці повинні бути створені безпосередньо у 

текстовому редакторі та вміщені суто в параметри зазначених вище розмірів сторінок;
>  внутрішньотекстові посилання публікуються в збірнику, але не розміщуються на 

сайті;
> мови: англійська, російська, українська, польська, болгарська.

http://umo.edu.ua/materiali-konfereneij-nirnp
mailto:centersipd@email.com
http://centresipd.coni/pages/l41


Перелік літератури підлягає оформленню відповідно до загальноприйнятих 
.міжнародних стандартів.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр.. 
Ivanenko Tezy)

ЗРАЗОК ОФ ОРМ ЛЕННЯ T E J ДОПОВІДЕЙ В АНГЛОМ ОВНОМУ ВАРІАНТІ

LOREM IPSUM DOLOR SIT A MET. C'ONSECTETUR ADIPISCING ELIT 
D. Tyler. Doctor o f  Psychology, Full Professor 

International Research University, Bulgaria
Conference participant

Nam liiiciilunl lacinin turpis lit fin ibus. Fusee laoreet, leo id elementum auctor, felis  
ante auctor mi, id vestibulum est nisi sit nmet ipsum. Aliquant odio tortor, ullamcorper et dolor 
sed, tristique feug ia t ex. Curabitur dignissim purus blandit, Indus nisi quis, pretium lacus. 
Nullum tortor lacus, consectetur nec nulla eget, commodo fringilla  sapien. Ut euismod orci 
vitae iaculls iaculis. Maecenas urna orci, cursus id vestibulum sed, semper et erat.

Keywords: capital market, stock exchange group, hospitality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras imperdiet leo ac felis iaculis, 
id condimentum nunc molestie. Nunc vulputate fringilla condimentum. Ut erat purus, molestie 
tincidunt placerat et, commodo at sem. Phasellus convallis, arcu et imperdiet posuere, ligula 
dolor malesuada metus, id sodales est ex id libero. Proin ac nunc a justo porttitor egestas. 
Pellentesque rhoncus luctus omare. Etiam vel viverra ligula, lacinia efficitur est. Praesent 
pretium turpis vel hendrerit faucibus. Duis et malesuada diam. Duis rhoncus, ipsum sit amet 
pharetra eleifend, ante elit fringilla eros, vitae dignissim est lectus vel sapien. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque placerat. 
ipsum id consequat interdum, nibli arcu interdum massa, sed dapibus lorem arcu vel ipsum. 
Vivamus laoreet orci sed turpis vulputate 
tempus.........................................................................................................................................
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