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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

 «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 

яка відбудеться 26-28 квітня 2017 року  

на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми), Zoloche international school (с. Вишеньки, Київська 

обл.) 

  

Роботу конференції планується провести за такими напрямами: 

 Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та 

соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. 

 Освіта і менеджмент в сучасному суспільстві знань. 

 Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців 

 Підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу у  

професійній освіті 

 Післядипломна педагогічна освіта: нові виклики, традиції та інновації. 

 Сучасні проблеми фізичної культури, спорту, туризму та фізичної терапії різних груп 

населення та здоровʼязбереження у закладах освіти 

 Розробка, впровадження й управління соціокультурними технологіями: інноваційний вимір. 

 Формування мовно-естетичного ідеалу особистості в контексті світових інноваційних 

трансформацій. 

 Гендерні підходи в контексті світових соціально-економічних та освітніх трансформаційних 

процесів. 

 Стратегія соціально-економічного розвитку України. 

 Соціальна робота і соціальна педагогіка у сучасному суспільстві: проблеми, здобутки, 

перспективи. 

 Історична освіта і наука в умовах інформаційних трансформацій 

 Білінгвальна освіти у новій українській школі 

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

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

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді: 

 тез доповідей у збірці матеріалів конференції, яка будуть розміщені на сайті 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за посиланням 

http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp; 

 розділу у колективній монографії «Розвиток управління проектами економічного та 

соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій»; 

 статті у електронному науково-практичному виданні «Науковий вісник УМО» (м. Київ) 

(http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo) 

 статті у науковому журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» 

(м. Суми) (https://pedscience.sspu.sumy.ua/) 

Фінансові умови участі у конференції. 

Організаційний внесок у розмірі 150 грн. передбачає: 

 організаційні витрати; 

 друк програми конференції та сертифікатів учасника конференції; 

 укладення електронного збірника матеріалів конференції.  

сплачується за реквізитами: 



5168 7572 8749 3276 ПАТ КБ Приват Банк (м. Київ) 

5168 7572 5820 1237 ПАТ КБ Приват Банк (м. Суми) 

Призначення платежу: «За участь у конференції (П.І.Б.)» 

Закордонні учасники конференції звільняються від сплати організаційного внеску та 

оплати публікації у збірці тез. 

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок 

учасників. 

Для участі у конференції з публікацією тез у збірці матеріалів конференції або статті у 

електронному науково-практичному журналі «Науковий вісник УМО» необхідно до 10 квітня 2017 

року надіслати: 

 заявку з відомостями про автора (назва файлу – «прізвище автора», набране латинськими 

літерами); 

 матеріали наукових тез/статті (назва файлу – «tezy_прізвище автора», «stattia_прізвище 

автора» набрані латинськими літерами). В заявці вказати серію журналу «Економіка та 

управління»: історія, реалії та перспективи, «Педагогіка: історія, реалії та перспективи», 

«Психологія: історія, реалії та перспективи». 

 рецензію кандидата або доктора наук на статтю у електронному науково-практичному 

журналі «Науковий вісник УМО» (для авторів без наукового ступеня) 

 відскановану квитанцію про переказ коштів за публікацію статті/оргвнесок. 

Заявки на участь та матеріали конференції з позначкою «На конференцію» направляти на 

e-mail: konf.umo@ukr.net 

Відповідальні секретарі конференції: 

тел.+38(099)383-96-17 Бурлаєнко Тетяна Іванівна (м. Київ) 

тел.+38(066)708-79-16 Дубініна Оксана Володимирівна (м. Київ) 

тел.+38(050) 407-14-90 Полякова Ольга Михайлівна (м. Суми) 

тел.+38(095)318-39-70 Приходько Ганна Василівна (м. Суми) 

Тези доповідей приймаються до друку українською, російською, англійською або польською 

мовами. 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, посада, науковий ступінь, вчене звання, 

місце роботи – шрифт Times New Roman, курсив, вирівнювання по лівому краю. Відомості про 

наукового керівника – для осіб без наукового ступеню (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь). 

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 в обсязі 5 – 6 пронумерованих абзаців. 

Перелік використаних джерел. 

Вимоги до оформлення статей у електронному науково-практичному виданні «Науковий 

вісник УМО» розміщені на сайті Університету за посиланням: http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-
praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo (вартість публікації 15 грн./стор.) 

Вимоги до оформлення статей до наукового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології» розміщені на сайті СумДПУ за 

посиланням: https://pedscience.sspu.sumy.ua/ (вартість публікації 50грн./стор.) 

Увага! 

Всі матеріали приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого 

рецензування незалежними експертами. Стаття та тези мають бути ретельно перевірені й повністю 

відредагована. 

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати матеріали за таких умов: не 

відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу; не має наукової 

новизни та практичної значущості; не відповідає тематиці конференції; виконана з використанням 

автоматичного комп’ютерного перекладача; не відредагована (містить граматичні та стилістичні 

помилки); порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат. 

 

http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo
http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo
https://pedscience.sspu.sumy.ua/


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

 

Іван Валентинович Петренко,  

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ 

 

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 в якості 

корпорацій. 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. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

до електронного науково-практичного видання «Науковий вісник УМО»  

 

УДК 371. 1:005 

Марія Іванова, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і 

кредиту, Київський національний університет  імені 

Тараса Шевченка, м. Київ 

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-

ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

Анотація. (8 – 10 рядків). 

Ключові слова: (8 – 10) 

 

Мария Иванова 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. (8 – 10 строк) 

Ключевые слова: (8 – 10) 

 

Maria Ivanova 

INSTITUTIONAL FORMS OF PROJECT MANAGEMENT SOCIAL AND POLITICAL 

SYSTEM 

 

Abstract. (30 lines) 

Keywords: (8 – 10) 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. [текст] 

[текст] [текст] [текст] [текст]…. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. [текст] [текст] [текст] [текст] [текст]…. 

Мета статті. [текст] [текст] [текст] [текст] [текст]…. 

Виклад основного матеріалу дослідження. [текст] 

[текст] [текст] [текст] [текст]…. 



Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.  
[текст] [текст] [текст] [текст] [текст]…. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

[текст] [текст] [текст] [текст]…. 

REFERENCES 

[текст] [текст] [текст] [текст]…. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  

до наукового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» 

 

УДК 371.315.6:51 

Галина Руденко 
Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

orcid.org/0000-0003-0645-6781 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ 
Анотація українською мовою (8 – 10 рядків). 

Ключові слова (8 – 10). 

Текст статті 

РЕЗЮМЕ 
Галина Руденко. Название статьи 

Аннотация на русаком языке (8 – 10 строк). 

Ключевые слова (8 – 10). 

SUMMARY 
Halina Rudenko. Title of article 

Summary (30 lines). 

Key words (8 – 10). 

У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі 

елементи: мета статті, методи дослідження, результати дослідження, практичне значення 

дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською та 

російською мовами і 30 рядків англійською мовою через 1 інтервал кегль 14 курсивом). 

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, 

назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким 

зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька 

наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23]. 

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в 

алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». 

Після ЛІТЕРАТУРИ подаються REFERENCES (список використаних джерел інформації, 

оформлених згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви 

статей та книг транслітеруються латинськими літерами та перекладаються англійською мовою. 

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень 
ВАК України» № 3 за 2008 р. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ ДО КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ 

 

Іванов Іван Іванович 

кандидат педагогічних наук, доцент  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 

 

ЗАГОЛОВОК CТАТТІ 

Виклад основного матеріалу українською мовою. 

Список використаних джерел: 

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1,5 інтервал, кегль 14, в 

алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «Список використаних джерел». 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.apastyle.org%26ts%3D1473155374%26uid%3D7800103401451053490&sign=7a741ff0593aecba661eb3be3bd05e36&keyno=1


Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК 

України» № 3 за 2008 р. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 

87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. 

Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних 

позначень.  

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» 

 

Прізвище  _______________________________  

Ім’я ____________________________________  

По батькові  _____________________________  

Місто  __________________________________  

Навчальний заклад  _______________________   
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