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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

Одеський державний екологічний університет 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА   НАУКОВО-МЕТОДИЧНА   КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Управління якістю підготовки фахівців» (28 – 29 березня 2019 р., м. Одеса, ОДЕКУ)  

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Управління 

якістю підготовки фахівців», яка відбудеться 28 – 29 березня 2019 р. на базі Одеського державного 

екологічного університету (вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016). 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти.  

2. Розробка, впровадження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм для всіх рівнів      

вищої освіти.  

3. Оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. 

4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. 

5. Ресурси і інформаційні системи для організації та ефективного управління освітнім процесом.  

6. Впровадження та удосконалення дистанційної освіти у закладах вищої освіти. 

7. Публічність інформації про освітній процес та шляхи запобігання академічного плагіату.  

8.Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України (тематичний круглий стіл).  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 березня    2019р. – останній день подання матеріалів конференції 

28 березня 2019 р. (до 12-00 год.)  – заїзд і реєстрація учасників конференції 

28 березня 2019  р. (з 12-00 год.)  – перша робоча сесія конференції 

29 березня 2019 р. (з 9-00 год.) – друга робоча сесія конференції (тематичний круглий стіл       

«Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти  України»). 

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Публікація збірника матеріалів конференції здійснюється за рахунок Одеського державного екологічного 

університету (ОДЕКУ). Мови конференції: українська, російська та англійська.  

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Формат матеріалів:A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft 

Word (*.doc або *.docx). Поля: всі сторони – 2,5 см. Шрифт: Times New Roman; розмір шрифту – 14 

пунктів. Міжрядковий інтервал: одинарний. Вирівнювання тексту: по ширині. Автоматична 

розстановка переносів: включена. Абзацний відступ: новий рядок: 1,25 см. Нумерація сторінок: не 

ведеться. Рисунки і  таблиці: необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці (текст надсилається разом з вкладеними рисунками і таблицями). 

Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в 

Microsoft Word for Windows). Посилання на літературу: у квадратних дужках по тексту [1, 2, 3], 

бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються. Обсяг: від 3 

до 5 сторінок формату A4 (текст повинен повністю заповнювати кожну сторінку). Шаблон 

рукопису: Назва доповіді (великими «напівжирними» літерами) вказується в центрі, через інтервал – ПІБ 

автора, вчений ступінь, вчене звання (жирним курсивом), наступний рядок – назва закладу і місто 

(курсивом), E-mail першого автору, через інтервал – текст доповіді; після закінчення тексту через 

інтервал – перелік використаної літератури.  
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Приклад оформлення матеріалів конференції: 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

М.О. Петренко, д.т.н., проф., Г.І. Трофименко, к.геогр.н., доц.  

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

trofim@ukr.net 

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст 

доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. 

Текст доповіді. 

 

Перелік посилань  
1. Петренко М.О. Обґрунтування розвитку регіональної екологічної мережі // Регіональна екологія. 

2011. № 10. С. 31-33. 

2. Тарасов В.В. Екологічна мережа: монографія. Київ: Либідь, 2002.560 с. 
 

 

УМОВИ  УЧАСТІ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 – Оргвнесок (кофе-брейк та ін.) за очну участь в конференції складає 50 грн. 
 – Є можливість участі у конференції у формі стендової доповіді. 

– Розміщення учасників конференції – у гуртожитку № 3 університету з поліпшеними умовами 

проживання  за рахунок учасників. Орієнтована вартість проживання – 290 – 400 грн. за добу (в 

залежності від кількості місць у номері). Про бронювання місць у гуртожитку № 3 університету 

необхідно вказати своєчасно у заявці.  
 – Оргкомітет конференції залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не 
відповідають вимогам оформлення або мають реферативний характер, а також на незначне 
редагування отриманих матеріалів.  
 – Регламент доповіді – 7-10 хвилин. 
 – Матеріали конференції разом із заявкою електронною поштою направляти на адресу: 

ecoregionconf@gmail.com 
 

Форма заявки  

на участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції 

«Управління якістю підготовки фахівців» (28 – 29 березня 2019 р., м. Одеса, ОДЕКУ) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові           

Місце роботи (навчання)           

Посада              

Вчений ступінь             

Вчене звання             

Адреса, тел. для контактів           

E-mail              

Необхідність резервування місця проживання:  ___так, ____ні 

термін проживання: з ________ по ________ 
 

 Проїзд від залізничного вокзалу: трамваєм № 18 до зупинки «13 ст. Великого Фонтану» далі по 

вулиці Львівській; трамваєм № 3, 26, 27, 31 або автобусами № 124, 150, 221 від залізничного вокзалу 

до зупинки «7 станція Люстдорфської дороги».  

Контактні телефони організаторів конференції:   

Хохлов Валерій  Миколайович +38 (0482) 326762 

Сафранов Тамерлан Абісалович +38 (048) 785-27-16 
Чугай Ангеліна Володимирівна +38 (0482) 42-57-18; моб. телефон +38(067)483-49-87. 

 

mailto:ecoregionconf@gmail.com
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ   

Всеукраїнська   науково-методична   конференція 

«Управління якістю підготовки фахівців» 

28 – 29 березня 2019 р., м. Одеса, ОДЕКУ  

 

Голова Оргкомітету – Степаненко С.М., ректор Одеського державного екологічного університету,   

доктор фізико-математичних наук, професор. 

Заступник голови Оргкомітету - Хохлов В.М., проректор з навчально-методичної роботи Одеського 

державного екологічного університету, доктор географічних наук, професор. 

Заступник голови Оргкомітету - Сафранов Т.А., завідувач кафедри  екології та охорони довкілля       

Одеського державного екологічного університету, голова підкомісії зі спеціальності 101-Екологія НМК з 

біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти НМР МОНУ, доктор геолого-

мінералогічних наук, професор. 

Вчений секретар Оргкомітету – Чугай А.В., декан природоохоронного факультету Одеського 

державного екологічного університету, кандидат географічних наук, доцент.   

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Биковська О.В., віце-президент Міжнародної асоціації екологів університетів, ректор Інституту 

екології, економіки і права, доктор педагогічних наук, професор 

Боголюбов В.М., завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного 

університету біоресурсів та природокористування України,   доктор педагогічних наук, професор 

Боровська Г.О., декан факультету магістерської підготовки Одеського державного екологічного 

університету, кандидат географічних наук, доцент 

Внукова Н.В., член підкомісії з екології НМК з біології, природничих наук та математики сектору вищої 

освіти НМР МОНУ, завідувач кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою ЮНЕСКО «Екологічно чисті 

технології»  

Грушевський О.М., начальник кафедри військової підготовки Одеського державного екологічного 

університету, кандидат географічних наук, доцент 
Губанова О.Р., завідувач кафедри економіки природокористування Одеського державного екологічного 

університету, доктор економічних наук, професор  

Зеленько Ю.В., член підкомісії з екології НМК з біології, природничих наук та математики сектору 

вищої освіти НМР МОНУ, завідувач кафедри хімії і інженерної екології Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктор технічних 

наук, професор 

Клименко М.О., директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного 

університету водного господарства та природокористування, заступник голови підкомісії; голова 

підкомісії зі спеціальності 183-Технології захисту навколишнього середовища НМК з будівництва та 

технологій сектору вищої освіти НМР МОНУ, доктор сільськогосподарських наук, професор 

Коваленко Л.Б.,  декан факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування Одеського  

державного екологічного університету, кандидат географічних наук, доцент 

Крусір Г.В., завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Одеської національної академії 

харчових технологій, секретар підкомісії зі спеціальності 183-Технології захисту навколишнього 

середовища НМК з будівництва та технологій сектору вищої освіти НМР МОНУ, доктор технічних, 

професор 

Лукашов Д.В., заступник голови НМК з біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти 

НМР МОНУ, завідувач кафедрою екології та охорони навколишнього середовища Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор 

Мальований М.С., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного 

університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор 

Масікевич Ю.Г., член підкомісії з екології НМК з біології, природничих наук та математики НМР 

МОНУ, професор кафедри гігієни та екології вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет», доктор біологічних наук, професор 

Мітрясова О.П., завідувач кафедри  екології та природокористування Чорноморського національного  
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університету імені Петра Могили, доктор педагогічних наук, професор 

Мозговий А.М., начальник навчальної частини Національного університету кораблебудування імені  

адмірала Макарова, доцент 

Мудрак О.В., завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук Вінницької академії  

неперервної освіти, доктор сільськогосподарських наук, професор 

Некос А.Н., завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна, доктор географічних наук, професор  

Петрук В.Г., директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького 

національного технічного університету, голова підкомісії зі спеціальності 183-Технології захисту 

навколишнього середовища НМК з будівництва та технологій сектору вищої освіти НМР МОНУ, доктор 

технічних, професор  

Пляцук Л.Д., завідувач кафедри  прикладної екології Сумського державного університету заступник 

голови НМК з будівництва та технологій сектору вищої освіти НМР МОНУ, доктор технічних наук, 

професор 

Полетаєва Л.М., директор Центра підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів   Одеського 

державного екологічного університету, к.геогр.н., доцент 

Овчарук В.А., директор гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного 

університету, д.геогр.н., доцент  
Тимошенко Н.І., Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

Титенко Г.В., декан екологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна, кандидат географічних наук, доцент 

Трохименко Г.Г., завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного 

університету кораблебудування імені  адмірала Макарова, доктор технічних наук, доцент  

Степова О.В., доцент кафедри прикладної екології та природокористування Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

Шелест З.М., секретар підкомісії з екології НМК з біології, природничих наук та математики сектору 

вищої освіти НМР МОНУ, доцент кафедри екології Житомирського державного технологічного 

університету, кандидат біологічних наук, доцент 

Шерстюк Н.П., д.геогр.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 
Хрутьба В.О., заступник голови підкомісії з екології НМК з біології, природничих наук та математики 

НМР МОНУ, завідувач кафедри  екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного 

університету, доктор технічних наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


