Оргкомітет запрошує Вас
взяти участь в роботі

XXIІ Міжнародної
науково-методичної конференції
«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»
Тематика конференції:
1. Модернізація структури та змісту
освіти
2. Завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства
3. Розвиток наукової та інноваційної
діяльності в освіті
4. Методичне забезпечення та організація навчального процесу
5. Удосконалення інформаційноресурсного забезпечення освіти і
науки
Тематику тез доповіді потрібно зазначити в вигляді першого символу назви файлу (див. Загальні
вимоги).

Під час роботи конференції
буде організована виставка
науково-методичних розробок

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:
Ковров А.В., к.т.н., проф., ректор Одеської державної
академії будівництва та архітектури
Заступники голови:

1200 – 1330
1330 – 1730

Крутій Ю.С, д.т.н., проф., проректор з науковопедагогічної роботи ОДАБА (Україна)
Горан Кожина, к.т.н., професор Університету «Север» (Хорватія)
Координатори:
Гілодо О.Ю., к.т.н., доцент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ОДАБА
Лесняк М.О., методист методичного відділу ОДАБА
Члени оргкомітету:
Левківський К.М., к.і.н., професор, заст. директора з
організаційної роботи Інституту модернізації змісту
освіти (Київ)
Клименко Є.В., д.т.н, професор, проректор з наукової
роботи ОДАБА
Попов О.О., к.т.н., доцент, проректор з науковопедагогічної роботи ОДАБА
Педько І.А., д.ек.н., доцент, декан факультету економіки і управління будівництвом ОДАБА
Голубова Д.О., к.т.н., доцент, керівник методичного
відділу ОДАБА
Москальова Х.М., к.т.н., доцент, керівник відділу
міжнародних зв’язків ОДАБА
Технічний секретар:
Яричук К.С., старший інспектор методичного відділу
ОДАБА

1330 – 1730

20 квітня
Реєстрація учасників
конференції
Відкриття конференції і
пленарне засідання
ауд. а 360
21 квітня
Секційні засідання

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ
в Одеській державній академії

будівництва та архітектури
за адресою
Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4

За матеріалами роботи конференції буде
виданий збірник науково-методичних
праць з міжнародним стандартним серійним номером ISSN.
ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ:
- розміщення в готелі академії або сприяння у розміщенні
в готелях м. Одеси
- сприяння в самостійному відвідуванні театрів, музеїв,
виставок м. Одеси (за запитанням)
- екскурсійна програма (за замовленням у разі формування
групи).

УВАГА
(для учасників з інших міст та країн):
У РАЗІ ОЧНОЇ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
ОБОВ'ЯЗКОВА РЕЄСТРАЦІЯ
ЗА ТЕЛ. +38 (048) 7298503 або
запит на ел. пошту до 10.04.17р.

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції необхідно:
- до 10 березня 2017р. – направити 1 екземпляр тексту тез доповіді в електронному вигляді (на електронному носії або електронною поштою) у вигляді
файлу, створеного в редакторі Microsoft Word формату «doc», «docx» або «rtf» (див. Загальні вимоги).
Надані в Оргкомітет тези доповідей повинні відповідати темі конференції, містити науковометодичні розробки з питань удосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і
бути оформлені згідно вимог.
Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей,
що не відповідають вказаним вимогам.

Вартість публікації в збірнику тез складає 30
грн. за кожну сторінку. Вартість відповідного
тому збірника тез 70 грн. При замовленні відправлення друкованих матеріалів конференції по
Україні поштою додатково сплачуються поштові
послуги 20 грн. за комплект.
Гроші необхідно перерахувати на рахунок:
р/р 26004000042102 у ПАО «Укрсоцбанк»,
МФО 300023 код 21028281, одержувач - ОДАБА
МАТЕРІАЛИ ВІДПРАВЛЯТИ
- за поштовою адресою
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 Одеська
державна академія будівництва та архітектури
Оргкомітет XXІІ міжнародної науково-методичної
конференції, кабінет а.151.
- за електронною адресою: mo@ogasa.org.ua
у темі «Конференція».
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН +38 (048) 7298503
Голубова Дар’я Олександрівна
Лесняк Марія Олександрівна

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Вимоги до назви файлу - ім'я файлу повинно
складатися з номеру тематики тез доповіді та
прізвища першого автора.
Наприклад – 2Петренко.docx

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА
ТА АРХІТЕКТУРИ

Вимоги до оформлення тез доповідей 










обсяг – 1 ÷ 3 повні сторінки
мова – українська, російська, хорватська
або англійська
формат – А4 комп'ютерного тексту
поля – верхнє – 20мм, нижнє - 25мм, ліве і праве
– 20мм
шрифт – Times New Roman,
заголовок – 14 кегель, жирний, великими літерами
прізвище та ініціали – 14 кегель, жирний,
назва організації, міста, країни – 14 кегель, курсив, після прізвищ авторів
основний текст – 14 кегель, вирівнюється на
ширину сторінки, без переносів
абзац – 0,5 см

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Republike Hrvatske

SVEUČILIŠTE SJEVER
IN VARAŽDIN

ХХІІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО – МЕТОДИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»

Петренко М.О. (Одеська державна академія
будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна)
Текст доповіді (вирівнюється на ширину
сторінки, відстань між рядками 1,15 інтервалу)

20-21 квітня 2017р.
Одеса

