
 

Шановні колеги! 

12-14 квітня 2023 р. в Одеському національному 

технологічному університеті пройде V-та Всеукраїнсь-

ка науково-методична конференція  

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ». 

Метою проведення заходу є обмін між провідними 

фахівцями прогресивними та новими підходами в осві-

тньому процесі закладів вищої освіти, вибору орієнти-

рів для подальшого освітнього простору України, здій-

снення модернізації освітньої системи, прогнозування 

процесу трансформації національної системи освіти. У 

рамках конференції учасники мають змогу обговорити 

шляхи покращення якості освітнього процесу, у тому 

числі з ефективним використанням дистанційних тех-

нологій, у напрямі підготовки компетентісно-

орієнтованих та конкурентно-спроможних фахівців; 

проблеми посилення фундаментальних складників 

навчання, розвитку освітньої інфраструктури тощо. 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конферен-

ції. 

Організаційний комітет 
 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Секція 1 - Інноваційні технології, шляхи розвитку і 

вдосконалення системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності; 

Секція 2 - Інформаційні технології та методологічні 

особливості дистанційних форм навчання; 

Секція 3 - Методологічні основи формування кадрово-

го потенціалу науково-педагогічних та педагогічних 

працівників 

Секція 4 - Фахова передвища освіта як складова меха-

нізму забезпечення якості вищої освіти 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
12 квітня – пленарне засідання, початок о 14:00,              

платформа ZOOM 

13 квітня – робота в секціях, початок о 14:00, плат-

форма ZOOM 

14 квітня – підведення підсумків, о 14:00, платфор-

ма ZOOM 
 

     Для участі в роботі конференції та отриман-

ня сертифікату необхідно до 31 березня 2023 

року:  

-кожному автору заповнити гугл-форму для реєстрації 

участі у конференції за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbfikS77MG

FoPZoAP5t8SMno_oscof31Q-hw-zkpfyitb48w/viewform; 

 надіслати секретарю оргкомітету, e-mail - 

metodconf@ontu.edu.ua текст тез доповіді, оформлений 

згідно з вимогами, українською або англійською мо-

вою. 
 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей 
Тези доповіді оформляються українською або анг-

лійською мовою обсягом не більше 3-х сторінок фор- 

мату А4; орієнтація – книжна; поля: ліве – 30 см, праве 

– 10 см, верхнє та нижнє – 20 см; міжрядковий інтервал 

– одинарний; шрифт Times New Roman, 14 пт. Після тез 

подається список літератури (за необхідності). 

На першій сторінці тексту, у верхньому куті зліва 

вказується УДК, з наступного рядка - назва тез доповіді 

(друкується великими літерами по центру, шрифт 

«Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – всі 

прописні, вирівнювання по центру, міжрядковий інтер-

вал – одинарний). З наступного рядка вказуються  ініці-

али та прізвище авторів ( через інтервал після назви тез, 

шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, вирів-

нювання по центру, міжрядковий інтервал – одинар-

ний), заклад вищої освіти, місто та країна. Далі через 

рядок подається матеріал (міжрядковий інтервал – оди-

нарний). 

Тези доповіді мають бути побудовані за такою 

структурою: постановка проблеми, основна мета ви-

ступу, виклад основного матеріалу з повним обґрунту-

ванням отриманих результатів, висновки з дослідження 

і перспективи подальших розробок. 

Вимоги до файлу, надісланого електронною по-

штою: файл створений у текстовому редакторі 

Microsoft Word і збережений у форматі *.doc (.docx) та 

названий за прізвищем автора статті; ім’я файлу наби-

рається латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc). 

Один учасник може взяти участь не більше ніж у 

3-х доповідях, кількість співавторів тез має бути не 

більше 3-х. 
 

Тези оформлені не за вимогами, до друку не 

приймаються. 
 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. 

За результатами участі у конференції кож-

ному учаснику надається СЕРТИФІКАТ. 
 

У зв’язку з воєнним станом конференція відбу-

деться дистанційно на платформі Zoom. 
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ПРЕЗИДІЯ ТА ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ГОЛОВА ПРЕЗИДІЇ 

Єгоров Богдан 

Вікторович 

Президент ОНТУ, академік 

НААН України, д.т.н., професор 

 
ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ 
Іванченкова 

Лариса 

Володимирівна 

 

Кремень  

Василь 

Григорович 

ректор Одеського національного 

технологічного університету, 

д.е.н., професор 

 

Президент НАПН України, ака-

демік НАН України, академік 

НАПН  

України, міністр освіти і науки  

України (1999-2005р.р.), д.ф.н.,  

професор 

Баранов Іван 

Георгійович 

Голова Наглядової Ради ОНТУ,  

генеральний директор  

ТОВ «Акерман-зернопром» 

 
ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ 

Трішин Федір 

Анатолійович 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної ро-

боти, к.т.н., доцент 

 
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 

Дец Надія  

Олександрівна 

директор Навчального центру 

організації освітнього процесу, 

к.т.н., доцент 

 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

Ланженко 

Любов  

Олександрівна 

начальник навчального відділу 

НЦООП,  

к.т.н., доцент 

Мураховський 
Валерій  

Генріхович 

начальник  відділу ліцензуван-

ня, акредитації та сертифікації 

НЦООП,  

к.ф-м.н., доцент  

Корнієнко 
Юрій  

Костянтинович 

начальник відділу організації 

дистанційної роботи та навчан-

ня ЦІКТ,  

к.ф.-м.н., доцент 

 

 

 

Агеєва Ірина 

Миколаївна 

 

 

 

декан факультету менеджменту,  

маркетингу та публічного адмі-

ністрування, к.е.н., доцент 

Баранюк  
Христина  

Олександрівна 

Зімін Олексій  

Вячеславович 

 

Камушков 
Олександр  

Сергійович 

 

Саркісян  

Ганна  

Овсепівна 

Світий Іван 

Миколайович 

Седіков Денис  

Вадимович 

 

Соц Сергій 

Михайлович 

декан факультету економіки, 

бізнесу і контролю, 

к.е.н., доцент 

декан факультету низькотемпе-

ратурної техніки та інженерної 

механіки, к.т.н., доцент 

декан факультету інноваційних  

технологій харчування і ресто-

ранно-готельного бізнесу, 

д.е.н., професор 

декан факультету технології 

вина та туристичного бізнесу, 

д.е.н., професор 

декан факультету автоматизації 

та робототехніки, к.т.н., доцент 

декан факультету комп’ютерної  

інженерії, програмування та 

кіберзахисту, PhD 

декан факультету технології 

зерна і зернового бізнесу,  

к.т.н., доцент 

Шарахматова 

Тетяна  

Євгенівна 

декан факультету технології та  

товарознавства харчових про-

дуктів і продовольчого бізнесу,  

к.т.н., доцент 

Шпирко  

Тетяна  

Василівна 

декан факультету нафти, газу та  

екології, к.т.н., доцент 

 

 

СЕКРЕТАР ОРГКОМІТЕТУ 

Риженко  

Людмила  

Дмитрівна 

методист вищої категорії на-

вчального відділу НЦООП 

 

 
 

 

 

Сайт  

конференції 

 

 

Адреса оргкомітету: 

Навчальний центр  

організації освітнього 

процесу ОНТУ, 

каб. А-201, А-143, А-145 

вул. Канатна, 112 

м. Одеса, 65039 

т. 048-712-42-31 

048-712-40-63 

 

Детальнішу інформацію можна отримати за 

посиланням: 
http://nmv.ontu.edu.ua/conference  

 

Сайт Приймальної комісії 

ОНТУ 
 

 

Сайт Науково-технічної 

бібліотеки ОНТУ 
 

 

 

Підтримка ЗСУ  
 

Всі небайдужі мають можливість здійснити 

свій вклад у підтримку наших захисників. Збір 

коштів здійснюється виключно на потреби 

воїнів ЗСУ (в тому числі для тих, які зна-

ходяться на лікуванні у м. Одеса). 

Посилання:  

https://send.monobank.ua/jar/82FLYbTCv3  

 

Номер картки банки: 5375 4112 0367 2295 

http://nmv.ontu.edu.ua/conference
https://send.monobank.ua/jar/82FLYbTCv3

