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ВИЩА ОСВІТА
ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РИНКУ ПРАЦІ
Сьогодні вища освіта є основним аспектом,
що задовольняє потреби суспільства у формуванні
кваліфікованої робочої сили, у збереженні та розвитку системи наукових знань, культури, підростаючого покоління та інтелектуального потенціалу.
Проте наявність вищої освіти далеко не завжди є
гарантією зайнятості на ринку праці, вона лише дає
певні переваги у працевлаштуванні. …
1.Гриневич Л. Дуальна освіта стане мостом
між ринком праці та українською освітою.
Режим
доступу
:
http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2017/02/15/ (дата
звернення: 16.02.2020).
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
V Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція
«ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР:
ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

За результатами роботи конференції буде сформовано електронний збірник тез, який буде надіслано протягом 5 днів після закінчення конференції на
електронну адресу авторів, вказану в заявці.
Участь у конференції є безкоштовною,
фінансування проїзду та проживання здійснюється
за рахунок учасників.

26-27 березня 2020 р.

Шановні студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі V Всеукраїнської студентської
науково-практичної
конференції
«Інтеграція вищої освіти України у
світовий освітній простір: здобутки,
проблеми, перспективи», яка відбудеться 26-27 березня 2020 р. у
Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра економіки
підприємства та інвестицій.
Організатори конференції запрошують до участі студентів вищих
навчальних закладів та їх наукових
керівників.
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Сучасні форми навчання.
Секція 2. Якість освіти.
Секція 3. Академічна мобільність.
Секція 4. Проблеми працевлаштування.
Секція 5. Як досягти успіху?
Робочі мови конференції – українська,
англійська.

Орієнтовний план
проведення конференції
26 березня
9-00 - 10-00 реєстрація учасників
10-00 - 12-00 відкриття та пленарне
засідання
12-00 - 12-30 кава-брейк
12-30 - 15-00 секційні засідання
15-00 обід, культурна програма
27 березня
10-00 - 12-00 секційні засідання
12-00 – 12-30 кава-брейк
12-30 - 15-00 підведення підсумків
конференції
15-00 - культурна програма
Передбачається проведення екскурсій.
Для участі у конференції Вам
необхідно:
До 15 березня 2020 року надіслати до
Організаційного комітету на електронну адресу epi_conf@ukr.net:
- заявку на участь у конференції
(форма заявки додається);
- електронний варіант тез доповіді у
форматі doc, docx (вимоги до оформлення додаються);
- скановану рецензію наукового керівника, завіреною печаткою відділу
кадрів.
Тези, надіслані після 15 березня 2020
року чи оформлені без дотримання вимог, не розглядаються.

Вимоги до оформлення тез
До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
Матеріали повинні бути підготовлені
за допомогою редактора MS Word. Аркуш
формату А4. Шрифт Times New Roman,
кегель – 11, інтервал –1,1. Береги: зверху
–2,0 см, знизу –2,7 см, зліва –1,8 см, справа -2,5 см.
Обсяг тез - 1 або 2 повні сторінки (зі
списком літератури).
Загальна схема побудови тез (див.
взірець):
1 рядок - прізвище та ініціали автора
(шрифт напівжирний);2 рядок – група; 3
рядок - назва організації ;4 рядок – науковий керівник, його науковий ступінь,
посада;через 1 інтервал - назва тез великими літерами (шрифт напівжирний, по
центру);
через 1 інтервал основний текст тез.
Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Список літератури
наводиться наприкінці тез згідно з встановленими вимогами.

