
З А П Р О Ш Е Н Н Я  
 

За планом Міністерства освіти і науки України Державний вищий 

навчальний заклад «Національний гірничий університет» (49600 м. 

Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19) проводить Всеукраїнську конференцію 

за дистанційною формою: 

 

«Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти». 

 

Співорганізатори:  

Міністерство освіти і науки України, Інститут вищої освіти НАПН 

України, Комісія з розробки корисних копалин Науково-методичної ради МОН 

України. 

 

Тематичні напрямки: 

 принципи, що регулюють забезпечення освітньої діяльності та якості 

вищої освіти;  

 політика навчального закладу і процедури забезпечення якості;  

 забезпечення якості програм підготовки;  

 засади та процедури оцінювання студентів; 

 навчальні ресурси та підтримка студентів; 

 освітні інформаційні системи. 

 

Збірка публікацій учасників конференції буде розміщена на сайті 

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» 

(www.nmu.org.ua). Прийом публікацій буде здійснюватись до 7-го червня 2015 

року.  

 

Запрошуємо взяти участь у конференції науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти навчальних закладів України.  

 

Участь у конференції безкоштовна. 
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ВИМОГИ 

 

Рукописи статей просимо надавати до 7-го червня 2015 року на адресу: 

salovv@nmu.org.ua, копія: pismenkovat@nmu.org.ua.  

 

Вимоги до оформлення статей:  

Матеріали подаються в електронному вигляді, виконані в текстовому 

редакторі Microsoft Word 2007 (або більш ранній версії).  

Основний текст статті - Шрифт Times New Roman, 14 кегель через 

один інтервал; поля – 2 см, абзац – 1 см.  

Бібліографічні посилання - Шрифт Times New Roman, 12 кегель через 

один інтервал; поля – 2 см, абзац – 1 см. 

У першому рядку вказують прізвище, ім'я, по батькові (у називному 

відмінку, виділити жирним прямим), у другому рядку вказують місце роботи 

автора (без скорочень). Якщо авторів декілька, відомості про кожного 

подаються окремими рядками. Назва статті розміщується по центру виділяється 

прописними літерами, жирним шрифтом. 

Доцільна структура статті:  

анотація (укр., рос., англ.) до 50 слів; 

критичний аналіз досліджень: 

визначення протиріччя (проблемна ситуація в практичній діяльності); 

постановка задачі досліджень; 

мета досліджень; 

результати досліджень, їх оцінка та пропозиції; 

висновки; 

перелік посилань. 

 

Мова публікацій: українська, російська. 

 

Телефони для довідок: 

050-930-31-39 (Науково-методичний центр НГУ, Салов Володимир 

Олександрович); 

097-996-39-84  (Письменкова Тетяна Олександрівна). 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

mailto:pismenkovat@nmu.org.ua

