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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 
 

Вища освіта – специфічна галузь 

ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, 

які продукують освітні послуги, створюють 

приватні і суспільні блага, виступають на 

ринку як корпорації. Як і іншим галузям, 

освіті притаманна ринкова конкуренція. 

Суб’єкти ринку освітніх послуг, як і  

учасники будь-якого іншого ринку, 

перебувають у стані конкуренції. Важливою 

умовою ефективного функціонування ринку є 

взаємодія та узгодження інтересів його 

суб’єктів [9, с. 50]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Боднар О. Менеджмент педагогічного 

персоналу: структура, функції та технології / 

О. Боднар // Теорія та методика управління 

освітою. – № 3,  2010 р. – С. 1 – 9. 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА 

ЗАГАЛЬНОФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA  

UNIVERZITA V NITRE 
FACULTA ECONOMIKY A MANAŽMENTU 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ  
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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
 

ІІ Міжнародному науково-
практичному семінарі «Економічні, 
соціальні та інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних 
процесів» 

                                                                        

 
                                                 

 

18 – 20 березня 2019 р. 
 

 

Kyiv – Zaporizhzhia(Ukraine) 

Nitra (Slovak Republic)


 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
СЕМІНАРУ: 

 Публічне управління та адміністрування; 

 Економіка; 

 Менеджмент; 

 Філософія, політологія, соціологія; 

 Педагогіка, спеціальна освіта; 

 Психологія; 

 Соціальні комунікації. 

 

МЕТА СЕМІНАРУ: активізація співпраці між 

науковою спільнотою країн-партнерів, вивчення 

кращих європейських практик розвитку сучасної 

освіти і науки визначення шляхів та напрямів 

формування ефективної системи освіти і науки в 

Україні з урахуванням європейського досвіду та 

національних пріоритетів 

 

 

УЧАСНИКАМ СЕМІНАРУ ПРОПОНУЄТЬСЯ 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ У ВИГЛЯДІ: 

 тез наукових доповідей у збірці матеріалів 

семінару, яка буде розміщена на сайті 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України за посиланням http://umo.edu.ua/materiali-

konferencij-nimp; 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
Для участі у семінарі з публікацією тез наукової 

доповіді необхідно до 4 березня 2019 року 

надіслати: 

 заявку з відомостями про автора (назва файлу 

– «прізвище автора», набране латинськими 

літерами, наприклад «zayavka_Ivanova»); 

 матеріали тез наукової доповіді (назва файлу 

– «tezy_ Ivanova»); 

 відскановану рецензію кандидата або доктора 

наук на тези наукової доповіді (для авторів без 

наукового ступеня). 

 

Робочі мови семінару: словацька, українська 

англійська, російська. 

 

ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

18 березня 2019 року  

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар 

«Економічні, соціальні та інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних процесів» 

 Basic Theoretical Terms  

 

 

19 березня 2019 року  

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар 

«Економічні, соціальні та інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних процесів» 

 Work-shop: «Мультимодальний підхід 

використання Арт-технік у проектній діяльності» 
 
 

20 березня 2019 року  

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар 

«Економічні, соціальні та інформаційні аспекти 

європейських інтеграційних процесів» 

 Work-shop: «Досвід і перспективи 

використання Арт-технік у проектному менеджменті» 
 
 
Регламент 
Виступ за напрямками семінару 10 – 15 хвилин 

Обговорення                                 5 – 7 хвилин 

 
 
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ТА МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ 

з позначкою «На семінар» направляти на 

e-mail: conf_nnimp@ukr.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 Обсяг – 3-5 повних сторінки у форматі А4, 

заповнення останньої сторінки не менше 75%, 

набраних в редакторі Word у вигляді 

комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. 

Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, 

нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, 

абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не 

виставляти примусові переноси, не архівувати, не 

накладати заборону на редагування. 

 Відомості про авторів – прізвище ім’я по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи – шрифт Times New Roman, курсив, 

вирівнювання по лівому краю. 

 Відомості про наукового керівника – для осіб 

без наукового ступеню (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання, посада) 

 Назва тез: Times New Roman, шрифт 

напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання 

по центру, без переносу слів з відступом 10 мм. 

 Список використаних джерел розміщується 

наприкінці тексту; оформлюється у вигляді 

нумерованого списку. 

 Змістова структура тез: 1. Постановка 

проблеми. 2. Основні завдання авторського 

дослідження. 3. Основні здобутки проведеного 

дослідження. Перелік використаних джерел. 

 

Увага! 

Тези наукових доповідей мають бути ретельно 

перевірені й повністю відредаговані. За 

достовірність наданих матеріалів, за 
підбір і точність наведених фактів, цитат, 
статистичних даних та інших відомостей 
автор несе повну відповідальність.  

Редакційна колегія залишає за собою право не 

розглядати матеріали за таких умов: не відповідає 

вимогам до оформлення та до наукового стилю 

викладу матеріалу; не відповідає тематиці 

семінару; виконано з використанням 

автоматичного комп’ютерного перекладача; не 

відредагована (містить граматичні та стилістичні 

помилки); порушено етику наукових досліджень, 

зокрема, якщо у матеріалах виявлено плагіат. 

mailto:conf_nnimp@ukr.net

