ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Російська академія наук
Київський національний університет технологій та дизайну
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної
академії наук України»
Національний університет «Львівська політехніка»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаський державний технологічний університет
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національний університет «Острозька академія»
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
Інститут наукової інформації з суспільних наук Російської академії наук
Вища школа менеджменту у Варшаві (Польща)
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини
(Білорусь)
Інститут вивчення проблем корпоративної безпеки (Словенія)
Запрошують Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції:
«Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в
Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»,
яка відбудеться 27 березня 2014 року
у Київському національному університеті технологій та дизайну
Напрями конференції:
1. Моніторинг й прогнозування потреби національного та
регіонального ринків праці у фахівцях.
2. Економічні проблеми доступу соціально незахищених верств
населення до якісної вищої освіти.
3. Соціально-психологічні аспекти сучасної освіти.
4. Роль державної служби зайнятості та установ освіти в контексті
реалізації заходів, спрямованих на зниження напруження на ринку праці.
5. Проблеми впровадження інновацій в систему вищої освіти України.
6. Модернізація освіти та компетентістний підхід до підготовки
фахівців.
7. Якість та доступність освітніх послуг.
8. Механізми забезпечення безперервної освіти протягом життя.
9. Передумови забезпечення підготовки фахівців з економічної
безпеки.
10. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.
11. Соціальне партнерство в системі професійної освіти.
В роботі конференції планують взяти участь фахівці з України, Росії,
Білорусі, Польщі, Словенії.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська та англійська.
Для участі в інтернет-конференції необхідно до 15 лютого 2014 року
надіслати за електронною адресою e-mail: valrosa@rambler.ru заявку на
участь за запропонованою формою.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
«Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в
Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»,
Прізвище ___________________________________
Ім’я _______________________________________
По батькові _________________________________
Організація _________________________________
Посада _____________________________________
Вчене звання _______________________________
Науковий ступінь _____________________________
Адреса (з індексом) __________________________
Телефони (моб., дом., служб.) _________________
E-mail _____________________________________
Назва доповіді ____________________________
Параметри доступу до on-line публікацій будуть надіслані додатково усім
учасникам конференції.
Тези слід надсилати лише електронною поштою: valrosa@rambler.ru
Файли повинні бути названі за прізвищем автора або першого
співавтора (наприклад, tezy_ivanenko.doc, zayavka_ ivanenko.doc).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
- матеріали надсилаються обсягом 2-3 сторінки, формату А4 (відстань
між рядками – 1,25, основний текст – гарнітура – Times New Roman, кегль –
14, поля: ліворуч – 3 см, угорі та внизу – 2 см, праворуч – 1 см, абзац – 1,25
см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003;
- зверху сторінки праворуч – ПІБ, науковий ступінь, місце роботи
автора (ів);
- нижче назва навчального закладу;
- нижче посередині сторінки – назва роботи прописними літерами
напівжирним шрифтом;
- через інтервал посередині під назвою тез основний текст.
Зразок оформлення тез доповідей
І.І.Іваненко, к.е.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Основний текст
Тези доповідей повинні бути надіслані до оргкомітету не пізніше 1
березня 2014 року. В подальшому вони будуть безкоштовно розміщені на
сайті КНУТД за адресою: http://knutd.com.ua/our-publikation/533/565/
Учасники конференції (студенти лише в співавторстві зі своїми
науковими керівниками) також можуть подавати наукові статті у
колективну монографію, яку буде надруковано після проведення конференції
та надіслано на поштову адресу авторів, указану при поданні матеріалів до
друку. Статті слід надсилати до 01 квітня 2014 року.

Вартість публікації в монографії та її розсилки автору становить 25 грн
за 1 сторінку. На кожну статтю надсилається один примірник
колективної монографії.
Вартість додаткових екземплярів монографії – 70 грн (з урахуванням
пересилки).
Оплата здійснюється тільки після рішення оргкомітету щодо включення
матеріалів до колективної монографії шляхом перерахування коштів у будьякому відділенні Приватбанку на картковий рахунок 4149437112625940.
Слід зазначити призначення платежу: публікація статті в монографії,
П.І.Б., без ПДВ.
Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і
індекси УДК та ББК та розсилається відповідно до списку обов’язкової
розсилки. Монографія рецензується трьома докторами економічних наук.
Шановні колеги! Про бажання отримати додаткові екземпляри
монографії (для співавторів, наукових консультантів, бібліотек тощо)
прохання попередити заздалегідь.
Адреса для листування : E-mail: conf-knutd@ukr.net
На вказану адресу просимо надіслати:
1. Матеріали монографії.
2. Довідку про автора (авторів).
3. Відскановану квитанцію про оплату.
Довідка про автора:
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва вищого навчального закладу
Поштова адреса та індекс ( для пересилки
монографії)
Контактний телефон
E-mail
Назва матеріалів
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Статтю необхідно оформити відповідно до Постанови Президії Вищої
атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7 – 05/1:
- стаття повинна бути побудована в логічній послідовності, насичена
фактичним матеріалом і мати такі складові: вступ (актуальність, аналіз
останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті), методику
досліджень, висновки та перспективи подальших досліджень у даному
напрямі, список використаних джерел;
- стаття готується обсягом 8-20 повних сторінок;
- файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у
редакторі Microsoft Word 97-2003, назва файлу повинна містити прізвище
автора або авторів (наприклад, stat_ivanenko.doc);
- до статті додаються дані про авторів П.І.Б. (повністю), науковий
ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса,

службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку. Поштову адресу,
на яку слід надсилати монографію, слід подавати в такому вигляді:
Іваненко Іван Іванович
вул. Немировича-Данченка 2
м. Київ
01011
Вимоги до оформлення тексту статті:
Матеріали надсилаються формату А4 (відстань між рядками – 1,5,
основний текст – гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, поля: ліворуч – 3
см, угорі та внизу – 2 см, праворуч – 1 см, абзац – 1,25 см) та подані у
текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003. Файл зі статтею подається без
нумерації сторінок.
Загальний вигляд статті:
УДК
Назва статті
(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)
Ініціали, прізвища авторів, науковий ступінь
(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)
Назва установи
(напівжирні літери, вирівнювання по центру)
Текст статті
(абзац – 1,25 см, шрифт світлий, вирівнювання по ширині)
Список використаних джерел
(заголовок виділяється малими напівжирними літерами, вирівнювання по
центру, обов’язково не менше чотирьох джерел, переважно за останні 5
років)
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до
вимог і подані у зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез
доповідей та статей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів
несуть автори.
Адреса оргкомітету: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка 2,
Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра
Економіки підприємства.
Відповідальний секретар Кіцай Валерія – 095 338 70 39,
кафедра Економіки підприємства – 044 256 21 56.

