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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Інформуємо Вас, що 18 жовтня ц. р. відбудеться Міжнародна науково-

практична конференція  

 

«УНІВЕРСИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ 

В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ» 

 

Конференція входить до Переліку проведення наукових конференцій з 

проблем вищої освіти і науки у 2017 році, сформованого Міністерством 

освіти і науки України ( лист МОН від 0.03.2017 №1/9 – 125). 

Захід присвячено висвітленню теоретичних і практичних результатів 

досліджень концептуальних засад функціонування дослідницьких 

університетів вищого рівня, що реалізовують у всіх аспектах своєї діяльності 

інноваційні підходи та сприяють входженню України у світовий та 

європейський освітньо-науковий простір. До участі в роботі конференції 

запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, 

аспіранти, працівники органів державної влади.  

Для обговорення пропонуються такі проблеми: 

1. Світовий досвід становлення і розвитку інноваційно-дослідницьких 

університетів. 



2. Національні стратегії забезпечення конкурентоспроможності вищої 

освіти у глобалізованому світі.   

3. Реформування національних систем освіти в контексті 

глобалізаційних процесів. 

4. Сучасні наукові підходи до визначення поняття «інноваційний 

університет». 

5. Роль і місце університетів інноваційного типу в сучасному 

глобалізованому суспільстві. 

6. Університетська автономія в системі конкурентного розвитку вищої 

освіти. 

7. Реалізація інноваційним університетом функції трансферу знань як 

можливість експорту освіти і технологій . 

8. Розроблення механізмів взаємодії освіти, науки і бізнесу як головна 

передумова інтегрування інноваційно-освітньої системи України у глобальні 

суспільні процеси. 

9. Особлива роль ВНЗ як ключових ланок мереж розроблення і 

впровадження інновацій на регіональному рівні. 

10. Роль університету у цивілізаційному розвитку регіону в умовах 

суспільних трансформацій і загострення глобалізаційних викликів. 

11. Взаємодія університетів і бізнесу як важливий чинник формування 

регіональних ринків праці. 

Вимоги до оформлення виступів. За матеріалами конференції буде 

видано збірник наукових праць. Матеріали для публікування можна подавати 

українською, російською або англійською мовами.  

Обсяг матеріалів  4-10 повних сторінок формату А4, кегль Times 

New Roman; міжрядковий інтервал  1,0; розмір шрифту  14; поля: верхнє і 

нижнє  20 мм, ліве  30 мм, праве  20 мм; вирівнювання  по ширині. 

Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються. По тексту 

використовуються однакові лапки, а саме: “ ”,  апостроф: ’. При оформленні 

рукопису у правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали 

автора (авторів), повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка  

заголовок статті великими літерами. Фотографії до друку не приймаються. 

Відповідні посилання на використані джерела  у квадратних дужках [3, с.7] 



Список використаних джерел за алфавітом наводиться після тексту і має 

містити не більше 10 джерел., оформлюється згідно з ДСТУ 

8302:2015»Бібліографічне посилання». Після списку використаних джерел 

подаються анотації щодо основного змісту та результатів презентованого у 

статті дослідження, прізвище, ініціали автора, назва статті, ключові слова 

українською, російською та англійською мовами (ідентичні за змістом). 

Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на наявність 

фактичних помилок. Автори несуть відповідальність за точність викладених 

фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. 

Автори отримають електронну версію збірника безкоштовно. Для 

бажаючих отримати друкований збірник  120 гривень. Розсилка збірників 

для учасників конференції буде здійснюватися через службу експрес-

доставки «Нова пошта» за рахунок авторів. Для отримання збірника вкажіть 

зручне для вас відділення цієї служби.  

Проїзд до університету з автовокзалу та залізничного вокзалу 

маршрутними таксі. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції 

(проїзд, харчування, проживання) відшкодовуються учасниками за власний 

рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Оргкомітет забезпечує 

бронювання місць у готелях. 

Організаційний внесок у розмірі 100 грн. та вартість друкованої версії 

збірника матеріалів (за бажанням) сплачуються безпосередньо на 

конференції під час реєстрації учасників.  

Для участі у конференції просимо до 1 жовтня 2017 року надіслати 

на електронну адресу  inst-euroint@uzhnu.edu.ua : 

1. Реєстраційну картку учасника конференції. 

2. Електронний варіант статті. 

Програма конференції буде розміщена на сайті УжНУ на початку 

вересня. 
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