
Міністерство освіти і науки України 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Факультет психології та соціальної роботи 

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо вчених, аспірантів, керівників закладів освіти, науково-

педагогічних працівників, студентів, учителів, викладачів до участі у  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

 ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ  МЕНЕДЖЕРІВ»,  

яка відбудеться 15 лютого 2018 року 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Теоретико-методологічні проблеми професійної підготовки 

менеджерів у вищих навчальних закладах. 

2. Інтеграційні процеси в професійній підготовці менеджерів. 

3. Інноваційні технології у процесі професійної підготовки менеджерів. 

4. Освітній простір як середовище формування та розвитку 

конкурентоздатного фахівця. 

5.  Гендерні аспекти професійної підготовки менеджера. 

6. Розвиток і становлення системи професійної підготовки менеджера в 

історичному контексті. 

 

 

Форма участі в Інтернет-конференції – заочна (дистанційна), яка 

передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів, що буде 

розміщений через 14 днів після дати проведення конференції на web-сторінці 

за адресою: http://ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-pedagogiki/konferentsii 

Для участі в конференції необхідно до 26 січня 2018 року подати 

електронною поштою до Оргкомітету заявку, текст тез та сканований 

оригінал квитанції про перерахування організаційного внеску – 100 грн. 

Організаційний внесок включає витрати на редагування тез, форматування 

програми та збірника наукових праць за матеріалами конференції.  

До участі у конференції приймаються тези українською мовою обсягом 

3-5 сторінок (редактор WORD, розширення doc, шрифт Times New Roman 14, 

міжрядковий інтервал 1,0. Поля з усіх сторін 20 мм). 

Матеріали та внески надсилаються на E-mail: konf.ndu@gmail.com  

Увага! Кошти перераховуються на адресу: 

 

 

 

 



16602 

Чернігівська обл. 

м. Ніжин 

вул. Графська,2 

НДУ ім. М.Гоголя 

Бобру Артуру Анатолійовичу 

 

Відправити SMS-підтвердження про оплату на моб. 098-423-47-15 

(Бобро Артур Анатолійович), у повідомленні вказати прізвище учасника 

конференції. 

Після відправлення статті Ви обов’язково отримуєте повідомлення-

відповідь «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо Ви 

повідомлення не отримали, будь-ласка, передзвоніть нам для повідомлення 

про ситуацію. 

Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості 

про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада та місце роботи (за необхідності повторити для кожного автора); 

нижче посередині – назва доповіді (усі літери прописні, жирний шрифт); далі 

– текст тез. Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою: 

Література. У тексті покликання позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – 

номера сторінки, наприклад: [5, с.15].  

 

Приклад 

  
Коваленко Є.І. 

кандидат педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету  

                                      імені Миколи Гоголя  

 

 

ІННОВАЦІЙНА УПРАВЛІСНЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ 

ЯВИЩЕ 

Текст тез 

Література 

 

Увага! Тези не повинні містити стилістичних, орфографічних чи 

граматичних помилок. Автори тез несуть відповідальність за зміст і 

достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою 

право відхиляти тези, які не відповідають зазначеним вимогам. Таблиці 

виконуються за допомогою вбудованого редактора таблиць. Рисунки слід 

вставляти в текст як об’єкт, вони повинні бути обов’язково згруповані. 

 

 

 



Контактні особи й телефони: 

Голова оргкомітету: завідувач кафедри педагогіки, професор Євгенія 

Іванівна Коваленко (моб. тел.: 96-239-73-97); 

Новгородська Юлія Григорівна (моб. тел.: 097-800-76-10); 

Шевчук Марина Олександрівна  (моб. тел.: 097-393-20-48); 

Щотка Оксана Петрівна (моб. тел.: 096-688-76-31) 

Бобро Артур Анатолійович (моб. тел.: 098-423-47-15) 

 

Е-maiI: konf.ndu@gmail.com 

 

 

 

 

Зразок заявки 

на участь у Всеукраїнській  науково-практичній 

Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки  

менеджерів», яка відбудеться 15 лютого 2018 року 

 

 

Прізвище, ім'я та по-батькові 

(повністю) 

 

 

Місто 

 
 

ВНЗ 

 
 

Кафедра 

 
 

Науковий ступінь, вчене звання, 

посада 

 

 

Телефон 

 
 

E-mail 

 
 

Контактна адреса 

 
 

Тема тез 

 
 

Тематичний напрям 

 
 

 


