
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти  

Запорізька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради 

Філія акціонерного товариства «Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу» 

«Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

по Північно-Казахстанській області» 

Приватний освітній заклад вищої професійної освіти «Балтійський гуманітарний інститут» 

Науковий центр розвитку особистості "Акме" 

 

 

Шановні колеги! 

16-17 жовтня 2014 року у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти відбудеться Міжнародний проблемний семінар «Управлінське забезпечення 

конкурентноспроможності закладу освіти в нових соціокультурних умовах» 

 (м. Запоріжжя, у інтернет-режимі) 

 

Мета семінару: об'єднати зусилля науковців і практиків різних регіонів України щодо 

вдосконалення системи управління закладами та установами освіти з метою забезпечення їх 

конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах.  

Проблемні напрямки роботи семінару:  
1. Теоретико-методологічні засади управлінської діяльності у нових соціокультурних умовах.  

2. Соціально-психологічні засади конкурентоспроможності закладів освіти. 

3. Особливості забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти малого міста та 

сільської місцевості. 

4. Інноваційні технології забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти. 

Семінар - це комплекс науково-методичних заходів у інтернет-офлайн форматі, що включають: 

● наукові доповіді, тези, виступи (у відеозапису), презентації та ін.; 

● майстер-класи, квести, круглі столи, тощо. 

Форми участі у семінарі: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, 

тези, стаття до електронного збірника. 

До участі у проблемному семінарі запрошуються: науковці, здобувачі наукових ступенів, 

керівники усіх типів закладів освіти (дошкільних, середніх, позашкільних, професійно-технічних, 

вищих, післядипломних), вчителі, психологи, соціальні педагоги та інші фахівці в галузі 

менеджменту освіти та психології. 

Умови участі у семінарі: участь в інтернет-офлайн форматі (заочна участь), обговорення – у 

постерному режимі. Статті (8-12 сторінок), тези, відео-виступи та матеріали для постерного 

обговорення просимо надсилати до 10 жовтня 2014 року на адресу:  nauk.zoippo@gmail.com  

Учасники семінару, виступи яких будуть розміщені на сайті, отримають поштою (накладною 

платою за пересилку) сертифікати учасників.   

Матеріали семінару будуть розміщені 15 жовтня 2014 року на загальному сайті семінару 

http://www.zoippo.zp.ua з подальшим обговоренням у режимі форуму 16-17 жовтня 2014 року.                    

Статті за підсумками семінару будуть опубліковані в  електронному збірнику наукових праць КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_ до кінця листопада 2014 року. ВИДАННЯ 

ЗАРЕЄСТРОВАНЕ В МIЖНАРОДНIЙ БАЗI ДАНИХ ПЕРIОДИЧНИХ ВИДАНЬ: ISSN 2223-

4551 (http://www.issn.org/int.html) 

Робочі мови семінару - українська, російська, англійська.  

Вимоги до оформлення тез:  формат MS Word-1998-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту - 12, інтервал - полуторний; розмір усіх полів – 2,5 см; абзацний відступ 

- 1 см; назва - великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок - 
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ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок - країна, 

місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст, 

вирівнювання тексту - по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються 

лише курсивом і жирним шрифтом, розрядка і підкреслення виключаються; список літератури 

(Література:) за правилами бібліографічного опису (не більше 7-8 джерел) - друкується після 

основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело - [7, c. 17]. Тези повинні бути 

ретельно відредаговані і вивірені. 

Окремо учасникам конференції пропонується на основі тез надсилати наукові статті до 

електронного збірника наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Вимоги до оформлення статей у науковому збірнику. Статті повинні бути написані 

українською або російською мовою. Шапка статті містить : шифр УДК ; ініціали та прізвища 

авторів (в алфавітному порядку ) із зазначенням наукового ступеня; повна назва організації, де 

працюють автори; назва статті (без переносів).  

Обсяг статті, включно із списком цитованої літератури (не більше 12-15 джерел), повинен 

становити 8-12 сторінок формату А-4, кегль - 14, інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman. Поля 

сторінки: зверху, знизу і ліворуч – по 2,5 см, праворуч – 1,5 см, абзац – 1,27 см, посилання на 

порядковий номер у списку літератури за зразком (наприклад, [7, c. 17]). 

Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (№ 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно 

дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор; виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завданнь); виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукопису слід 

виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета 

статті, виклад основного матеріалу, висновки. 

Усі ілюстрації повинні бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок 

повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок. Кожен рисунок та надписи до нього включаються 

до тексту у вигляді одного графічного об’єкту з графічним обтіканням. 

Анотація із П.І.Б. автора (авторів), назвою статті великими літерами (800-1000 знаків) повинна 

бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ 

«Висновки», а відображати коротко зміст статті (мета, завдання, методи дослідження, результати). 

Анотація надається українською, російською, англійською мовами.  

Перелік ключових слів містить 5-15 словосполучень, що відображають зміст статті.  

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом в останньому розділі статті з 

підзаголовком ЛІТЕРАТУРА мовою оригіналу, а також транслітерацією (згідно постановки Кабміну 

№ 55 від 27.01.2010 р.).  

Матеріали разом із заявкою подаються електронною поштою (nauk.zoippo@gmail.com) до 10 

жовтня 2014 року.  
Оргкомітет та редакційна колегія збірника залишає за собою право відхиляти тези і статті, що не 

відповідають визначеним напрямкам або виконані з порушенням встановлених вимог. 

Контактні особи з організаційних питань: 

         Кафедра менеджменту освіти та психології (061) 233 40 83 

Донченко Ірина Анатоліївна  099 128 28 17 

Лапшина Ірина Сергіївна 067 435 28 02 

Крутько Євгенія Олександрівна 068 448 07 39 

E-mail:  nauk.zoippo@gmail.com 
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ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародному проблемному семінарі «Управлінське забезпечення 

конкурентноспроможності закладу освіти в нових соціокультурних умовах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника  

2. Місце роботи, посада  

3. Науковий ступінь  

4. Вчене звання  

5. Тема виступу, статті  

6. Особиста поштова, електронна адреса 

та мобільний телефон учасника 

 


