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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

українська національна система та європейські практики» 
  

м. Київ, 6‒7 грудня 2018 р. 
  

Загальна інформація  
 
Мета конференції: висвітлити актуальні питання якості вищої освіти і науки, узагальнити 
український та світовий досвід забезпечення якості та розширення мобільності освіти, 
компетентнісного підходу у формуванні сучасного фахівця у закладах вищої освіти, а також умови та 
особливості запровадження європейських стандартів вищої освіти.  
 

Місце проведення: НУБіП України, навч. корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 
Україна, 03041. Роб. тел.: 0-44-527-83-55, 527-80-83, 527-80-82. 

До участі в конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів, 
керівників вищих закладів освіти. 

Тези доповідей буде опубліковано в матеріалах конференції. 
 

Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) будуть опубліковані в Науковому віснику Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 

Серія «Педагогіка, психологія, філософія» – збірник наукових праць внесено до переліку наукових 
фахових видань з педагогічних наук (наказ МОН України 12. 05. 2015 р. № 528), зареєстрований у 
таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: РІНЦ; Academic Resourse Index; 
ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Jifactor. ISSN (онлайн) 2413-5321. Має 
імпакт-фактор. 

Серія «Філологічні науки» – збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових 
видань із філологічних наук (наказ МОН України 09.03.2016 № 241), зареєстрований у таких 
міжнародних інформаційних та наукометричних базах: Index Copernicus; Academic Resourse Index, 
ResearchBib; РІНЦ; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; 
Journal Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; 
Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu 
Berlin; ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); Global Impact Factor. 
ISSN 2413-5305. ISSN (онлайн) 2410-9401. Має імпакт-фактор. 

Вимоги до оформлення статей на сайті гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України. 
 

Мови конференції: українська, польська, англійська, німецька, французька.  
 

Напрями роботи конференції: 
1. Управління якістю вищої освіти: виклики 
сьогодення. 
2. Моніторинг якості вищої освіти: засоби та 
технології. 
3. Психологічні, педагогічні та організаційні 
умови запровадження європейських 
стандартів вищої освіти. 

4. Послідовність середньої та вищої освіти як 
загальноєвропейський стандарт.  
5. Практичні аспекти забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти в Україні. 
6. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки 
фахівців у закладах вищої освіти. 

 



Організаційний комітет  
Ніколаєнко С. М. ‒ голова комітету, д. пед. н., професор, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України, ректор, Національний університет біоресурсів 
і природокористування України (м. Київ, Україна); 
Бєліков С. Б. ‒ д. техн. н., професор, ректор, Запорізький національний технічний університет 
(м. Запоріжжя, Україна); 
Бугров В. А. ‒ канд. філос. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна 
робота), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна); 
Вернидуб Р. М. ‒ д. філос. н., доцент, проректор з навчально-методичної роботи, професор 
кафедри педагогіки вищої школи, Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна); 
Зазимко О.В. ‒ к. техн. н., доцент, начальник навчального відділу, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна); 
Кваша С.М. ‒ д. екон. н., професор, проректор з навчальної і виховної роботи, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна); 
Олійник В. В. ‒ д. пед. н., професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної 
академії педагогічних наук України, радник ректора, Державний вищий навчальний 
заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України 
(м. Київ, Україна); 
Півняк Г. Г. ‒ д. техн. н., професор, академік Національної академії наук України, ректор, 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, Україна); 
Притульська Н.В. ‒ д. техн. н., професор, перший проректор, Київський національний 
торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна); 
Сопівник Р. В. ‒ д. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна); 
Ткаченко В.В. ‒ д. іст. н., професор, проректор з навчальної роботи і міжнародних зв’язків, 
Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна); 
Ткачук В. А. ‒ д. екон. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної 
діяльності та розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, Україна); 
Туниця Ю. Ю. ‒ д. екон. н., професор, академік Національної академії наук України, ректор, 
Національний лісотехнічний університет України (м. Львів, Україна); 
Шинкарук В. Д. ‒ д. філол. н., професор, декан гуманітарно-педагогічного факультету, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна). 
 

Графік проведення конференції 
 

6 грудня 
  

7 грудня  
09.00–10.00 – Реєстрація учасників  10.00–12.00 – Підведення підсумків Ухвалення резолюції 
10.00–10.30 – Відкриття конференції  12.00-13.00 – Від’їзд учасників конференції 
10.30–13.00 – Пленарне засідання    
13.00–14.30 – Обідня перерва    
14.30–16.30 – Робота секцій   

 
Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 

 
Для участі в роботі міжнародної науково-практичної конференції потрібно надіслати 

електронною поштою до організаційного комітету заповнену заявку, тези, копію квитанції (фото, 
скановане) про сплату організаційного внеску (з позначкою «конференція») до 15 листопада 
2018 р. на e-пошту: o.kuchai@gmail.com  

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою: для заявки –
Vitruk_zajavka.doc, для тез – Vitruk _tezy.doc, для статті –  Vitruk _stattia.doc 

Унесення тем доповідей у програму конференції проводитиметься за рішенням 
організаційного комітету. 

 
Вимоги до оформлення тез доповідей  

 
Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу 

з розширенням *.rtf, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 20 мм, решта – 20 мм; кегель – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки не потрібно нумерувати. У тезах не повинно бути переносу 
слів та макросів.  
Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва 

установи, де працює або навчається автор.   



Назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки 
в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний.  

 
Зразок оформлення  

ВІТРУК Світлана Василівна,  
доктор педагогічних наук, професор, 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 
(м. Київ, Україна)  

 
НАВЧАЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
Текст тез  
Література (за потреби)  

  
Вимоги до оформлення заявки  

 
Вітрук Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  
Навчальні експертні системи: реалії та перспективи 
Контактний телефон   0677788778 
Електронна адреса      Vitruk@ukr.net 
Особисту участь у роботі конференції взяти планую / не планую 
Потреба в оформленні офіційного персонального запрошення  – так або ні 
 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників конференції в готелях м. Києва та НУБіП України за 
індивідуальним запитом. 
 

Організаційний внесок  
 
Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн, що передбачає 

видання програми та збірника матеріалів конференції.   
Доктори наук, які одноосібно беруть участь у роботі конференції, не сплачують оргвнесок 

 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  
Банк одержувача: ПриватБанк  
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100  ОКПО: 14360570  
МФО банка одержувача: 305299 
Прізвище, ім’я, по батькові: Васильківський Ілля Павлович 
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 4149 4991 0219 0764 
 
 

Координати організаційного комітету 
 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навч. корпус № 3, к. 111  
 
Телефони: +380976461002 ‒ Сопівник Руслан Васильович 

+380993038610 ‒ Кучай Олександр Володимирович  
 

Електронна адреса: o.kuchai@gmail.com 


