
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

До участі у конференції запрошуються керівники закладів вищої освіти усіх форм власності та рівнів 
акредитації, професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, 

викладачі закладів професійно-технічної освіти, вчителі шкіл. 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати до 04 березня 2019 року тези доповідей та заявку 
учасника на адресу оргкомітету: konferencekonom@ukr.net. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Публікація тез доповідей в електронному збірнику безкоштовна. 

 

Також Ви можете отримати: 

- друкований збірник та сертифікат учасника ‒ 150 грн; 

- сертифікат учасника конференції ‒ 50 грн; 

- друкований примірник програми конференції ‒ 20 грн. 
Друкований збірник тез та сертифікат учасника можна буде отримати за адресою м. Харків, вул. 

Сумська 40, кафедра економіки, к. 408, або за номером відділення «Нової пошти» у Вашому місті. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

20.03.2019 12:00-13:00 Реєстрація учасників вестибюль ХНУБА 

 13:00-14:15 Пленарне засідання ауд. 204 

 14:30 Робота секцій ауд. 204 

21.03.2019 11:00-12:30 Продовження роботи секцій ауд. 409 

 13:00-13:30 Заключне пленарне засідання ауд. 204 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України  

Департамент освіти Харківської міської ради 

Irbid National University (Jordan) 

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт  
(Рэспубліка Беларусь) 

Комратский государственный университ  
(Республика Молдова) 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

запрошує Вас до участі у роботі 
ІІ Міжнародної науково-методичної конференції  

«Розвиток освітньої системи: європейський вектор», 
яка відбудеться 20-21 березня 2019 року 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція 1. Кадровий потенціал освітньої системи України: стан та перспективи. 
Секція 2. Методичні підходи у сучасних освітніх системах: потенціал та напрями 
трансформації. 
Секція 3. Сучасні тренди в освіті: європейський досвід та можливість його застосування в 
Україні. 
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ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

 Тези доповідей обсягом 1-2 сторінки формату А4 повинні бути надруковані у текстовому 
редакторі Microsoft Word із розширенням .rtf. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий 
інтервал – одинарний, поля з лівого та правого боків – 30 мм, знизу та згори – 20 мм, абзац – 1,25 см. 

Назва доповіді повинна бути надрукована заголовними жирними літерами симетрично до 
тексту. Праворуч, через один інтервал під назвою доповіді – вчена ступінь, вчене звання, посада, 
прізвище та ініціали авторів. Нижче, через один інтервал – повна назва навчального закладу або місця 
роботи курсивом. 

Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі 
формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути 
згруповані.  

Назва файлу з тезами доповіді та назва файлу із заявкою повинна включати номер секції та 
прізвище авторів (2_tezi_Ivanov_Petrov.rtf; 2_zayavka_Ivanov_Petrov.rtf). 

 

 

При виникненні питань щодо участі у конференції просимо звертатися: 
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кафедра економіки з приміткою «Оргкомітет конференції» 

«Розвиток освітньої системи: європейський вектор», 

тел. (057) 706-19-46. +38 (050) 632-05-80, +38 (066) 522-92-63 

та електронною поштою: 
е-mail: konferencekonom@ukr.net 

 

Детальна інформація щодо конференції розміщена на сайті кафедри економіки ХНУБА 

www.econ2016.krasalex.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конференції 
 «Розвиток освітньої системи: європейський вектор», 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника _________________________________________________________ 

Вчена ступінь, вчене звання учасника, посада__________________________________________________ 

Повна назва навчального закладу або місця роботи______________________________________________ 

Адреса навчального закладу, місця роботи_____________________________________________________ 

Номер та адреса відділення «Нової Пошти» (за необхідності) _____________________________________ 

Контактний телефон учасника (вказати обов’язково) ____________________________________________ 

Е-mail ____________________________________________________________________________________ 

Обраний напрямок (секція) __________________________________________________________________ 

Назва доповіді ____________________________________________________________________________ 

Чи планується придбання друкованого збірника матеріалів конференції ________ТАК _______НІ 
Чи є необхідність в сертифікаті учасника конференції _____ТАК _______НІ 
Чи планується придбання програми  конференції ________ТАК _______НІ 
Участь у конференції _____ очна _____дистанційна 

Зразок оформлення тез доповідей 

      

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Д-р екон .наук, проф. Іванов І.І., ас. Петров П.П.  
Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Основний текст.…. 
 

Література: 1.  Шапошніков О.О. Проблеми забезпечення якості сумісних освітніх програм /   
О. О. Шапошніков  // Університетська освіта: практика і аналіз. – 2015. -  №8. – С. 108-124. 
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