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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

21-22 жовтня 2021 року на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх 

систем забезпечення якості у ЗВО України (до 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із 

забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»». 

 

До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, 

представники ринку праці та інші зацікавлені особи. 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

2. Взаємозв’язок між внутрішнім і зовнішнім оцінюванням якості освіти. 

3. Розвиток культури якості у закладах вищої освіти. 

4. Якість освіти: погляд студентів. 

 

Важливі дати: 

4 жовтня 2021 р. –  кінцевий термін реєстрації для участі у конференції. 

4 жовтня 2021 р. –  кінцевий термін подання тез доповідей (yuliia.tymtsunyk@knu.ua). 

17 жовтня 2021 р. –  повідомлення про прийняття тез доповідей до публікації. 

21-22 жовтня 2021 р. – конференція. 

 

Місце проведення: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

м. Київ, вул. Володимирська 60, 329 ауд. Головного корпусу. 

 

Форма проведення:  

змішана (поєднання онлайн- та офлайн-форматів). 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська. 

 

У роботі конференції планується участь фахівців:  

України, Литовської Республіки, Чеської Республіки, Республіки Польщі, Італійської 

Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії, Канади тощо. 
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Умови участі: 

• За умови офлайн участі:  

Форма реєстрації для офлайн участі: https://forms.gle/sUw13qdqye3CekYU9 

Оргвнесок – 350 грн.  

 

• За умови онлайн участі: 

Форма реєстрації для онлайн участі: https://forms.gle/mrhLeP82rYXGzL4F7 

Оргвнесок – 100 грн.  

 

Реквізити: 

Отримувач: Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» 

Код ЄДРПОУ 37727916 

р/р № UA973808050000000026007427327 

в АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві 

Сума – ___________ грн. 

Організаційний внесок за участь у конференції «Розбудова внутрішніх систем забезпечення 

якості у ЗВО України (КНУТШ)» згідно інформаційного листа № 1 від 14.09.2021, (сума 

прописом) в т.ч. ПДВ. 

 

Інформацію про підтвердження сплати оргвнеску (фото, скан тощо) надсилайте на адресу 

yuliia.tymtsunyk@knu.ua 

 

УВАГА! Кількість учасників обмежена. 

 

За результатами конференції планується:  

• Видання Електронного наукового збірника тез доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО 

України (до 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості 

освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»». 

 

Вимоги до оформлення тез: 

1. Обсяг тез – до 3 сторінок А4, не включаючи список джерел. 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5. 

3. Поля – всі по 2 см. 

4. Абзац – 1,25 см. 

5. Зверху сторінки – прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка 

«*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. 

Зазначається: перший рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, 

тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок – місце 

навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та 

посада. 

6. Нижче прописними (всіма великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт 

напівжирний, вирівнювання по центру); 

7. Список використаних джерел (не більше 5) розміщується після тексту тез доповіді. 

Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту 

оформлюються в квадратних дужках. 

 

• Видання Монографії за участі доповідачів та активних учасників обговорень. 
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УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають 

тематиці конференції, встановленим вимогам та не містять наукової новизни. 

 

Контактна особа:  

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи Марія Гриньків  

тел. (044) 2393242, e-mail mariia.hrynkiv@knu.ua 
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