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присвячений 20-річчю проекту «Система управління якістю  

діяльності університету» 

XLІІІ Міжнародна науково-методична конференція 

«Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці  

сучасного фахівця» 
м. Полтава, 14 – 15 листопада 2018 р. 

 
Мета проведення 

- узагальнення та поширення найкращої практики управління якістю в галузі вищої 
освіти;  

- взаємне збагачення знаннями, ідеями, емоціями в рамках офіційної програми та 
через неформальне спілкування.   
  

14 листопада 2018 року 
Круглий стіл – «Якість у вищій освіті: досвід, проблеми, пропозиції для підвищення 

результативності» 
Тематичні направлення: 

- компетентнісний підхід у формування сучасного фахівця; 
- удосконалення інтегрованих навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 
- розробка програм навчальних дисциплін, зорієнтованих на вимогу роботодавців; 
- використання технології проектного навчання; 
- використання інтерактивних технологій у формуванні сучасних компетенцій майбутніх 

фахівців; 
- впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій; 
- розвиток дистанційних технологій навчання; 
- удосконалення системи оцінювання результатів навчання; 
- оптимізація теоретичної і практичної підготовки студентів; 
- організація стажування та проведення практики студентів; 
- роль викладача-лідера у сучасному університеті;  
- удосконалення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
- розвиток компетентності науково-педагогічних працівників; 
- результативність системи управління якістю діяльності закладів вищої освіти. 

 
Круглий стіл – «Якість, що задовольняє потреби сучасного споживача» 
Тематичні направлення: 

- дослідженні потреб споживачів з точки зору забезпечення виробництва якісної продукції; 
- дослідження тенденцій поведінки споживача на ринку; 
- споживацькі оцінки корисності; 
- безмежність потреб та обмеженість ресурсів;  
- забезпечення якості товарів, продукції та послуг як один з найважливіших шляхів 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки; 
- методичні та методологічні підходи щодо оцінювання якості; 
- напрями підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг. 
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15 листопада 2018 року 
Студентські батли під девізом «Якість вищої освіти як результативне формування 

компетентності та професійної свідомості» (проводять кафедри). 
Для участі в роботі Міжнародного Форуму та міжнародної науково-методичної конференції 

запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники науково-

дослідних організацій, докторанти, аспіранти, студенти, представники органів державного та 

міського самоврядування, громадських організацій, представники підприємств різних форм 

власності та інші зацікавлені сторони.  

За результатами роботи передбачено видання Матеріалів Міжнародного Форуму та 

конференції (тези доповідей). 

 

Вимоги щодо участі у ювілейному Міжнародному Форумі  

і  XLІІІ Міжнародній науково-методичній конференції 

Для участі необхідно до 1 листопада 2018 року надіслати електронною поштою 
nmcu@puet.edu.ua на адресу оргкомітету: 
– заявку; 
– тези доповіді, оформлені згідно з наведеними далі вимогами;  
– копію квитанції про сплату оргвнеску на рахунок ПУЕТ. 
 

Заявка 

на участь у Ювілейному Міжнародному Форумі «Дні якості в ПУЕТ»,  

присвячений 20-річчю проекту «Система управління якістю  

діяльності університету» та 

XLІІІ Міжнародній науково-методичній конференції 

«Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці  

сучасного фахівця» 
 

Прізвище_________________________________ Назва доповіді_____________________________ 

Ім’я_____________________________________ Форма виступу (очна, заочна) _______________ 

По батькові_______________________________ Адреса для листування _______________________ 

Місце роботи_____________________________ E-mail____________________________________ 

Посада___________________________________ Проживання (готель, гуртожиток)____________ 

Науковий ступінь і вчене звання_____________ Особистий підпис заявника _________________ 

Придбання додаткового (за бажанням) екземпляру матеріалів конференції_____________________ 
                                                                      (кількість) 

Усі графи (крім особистого підпису заявника) є обов’язковими для заповнення. 

 

Банківські реквізити 
1) для учасників з України – 150 грн. Реквізити: р/р 26004060473065, АТ КБ «Приватбанк» 

м. Полтава, МФО 331401, код ЗКПО 01597997. Отримувач платежу: ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

2) для учасників з інших країн – 20 дол. США. Реквізити: Beneficiary bank: Swift: 
AGRIUAUK, PJSC «CREDIT AGRICOLE BANK», 42/4, Pushkinska St., 01004 Kyiv, Ukraine. 
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank N.A. 270 Park Avenue, Floor 48, New York, N.Y., 10017-
2014 USA. BIC Code: CHAS US 33. Account number 464651053. Beneficiary: acc. 26003500152765. 
Poltava University of Economics and Trade, 3 Kovalya St., Poltava, 36014, Ukraine. Code 01597997. 

Призначення платежу: організаційний внесок за участь і матеріали Форуму та конференції 

«Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці сучасного фахівця». 
На одну публікацію надсилається один збірник, незалежно від кількості авторів, за вказаною у 

заявці адресою. Додатково придбані (за бажанням) екземпляри матеріалів конференції будуть 
надіслані авторові накладним платежем (після оплати). 

Примітка. Публікація збірника Матеріалів для вузів-партнерів безкоштовна. 

 

 

 

mailto:nmcu@puet.edu.ua


Адреса оргкомітету 
Україна, 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, 
Науково-методичний центр  управління якістю діяльності, к. 339, Огуй Наталія Іванівна 

Тел. (0532)-50-92-35;   Факс (0532)-50-02-22; E-mail: nmcu@puet.edu.ua, nmcu@uccu.org.ua 
Вимоги до оформлення матеріалів 

1. Тези доповіді обсягом до 2 сторінок друкуються на аркуші формату А5 в текстовому редакторі 
Word for Windows на одному боці аркуша. 
2. Поля: верхнє та нижнє – 10 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм. 
3. Шрифт – Тimes New Roman, розмір – 11. 
4. Оформлення першої сторінки: назва тез друкується посередині аркуша великими літерами 

(шрифт напівжирний). Нижче (ліворуч, через інтервал – 1,5) зазначаються ініціали та прізвища 

авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання, назва закладу освіти, організації, підприємства 

(шрифт напівжирний).  

5. Нижче через 2 інтервали друкується текст. Шрифт звичайний, міжрядковий інтервал – 

одинарний, розміщення переносів автоматичне. Абзац дорівнює 5 знакам. 

6. Графічні матеріали мають бути вмонтованими в текст. 

7. Формули друкуються по центру, нумерація формул проставляється у кінці рядка. 

8. Матеріали мають бути вичитані й відредаговані автором. 

9. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, французька. 

 
Примітка. Тези, які оформлені не за вимогами, не будуть включені в збірник. Повідомлення про 

невключення та повернення тез автору не здійснюється. 

mailto:nmcu@puet.edu.ua
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