
 

 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Прізвище ______________________________________ 
Ім’я ______________________________________ 
По-батькові _________________________________ 
Посада _______________________________________ 
Назва навчального закладу/установи _______________ 
__________________________________________ 
Науковий ступінь _______________________________ 
Вчене звання ___________________________________ 
Контактні телефони, e-mail: ____________________ 
__________________________________________ 
Адреса для спілкування________________________ 
_____________________________________ 
Співавтори _____________________________________ 
__________________________________________ 
Назва доповіді ________________________________ 
_______________________________________________ 
 
ПЛАНУЮ:    виступити             взяти участь як слухач 

(необхідне підкреслити) 
 
Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? ____________ 
 
Підпис учасника __________                Дата __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ПРОЇЗДУ 
 

 

 
 

 
Транспортне сполучення: 

від залізничного вокзалу тролейбус 10, 
маршрутне таксі 210, 175 до зупинки 

І станція Великого фонтана 
 

Адреса оргкомітету: 
Навчально-методичний центр 

забезпечення якості вищої освіти ОНАХТ, 
каб. А-131, 

вул. Канатна, 112 
м. Одеса, 65039 
т. 048-712-40-19 

 
 
 

Більш детальну інформацію можна отримати 
на сайті Навчально-методичного центру 

забезпечення якості вищої освіти ОНАХТ 
http://mv.onaft.edu.ua 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 

 
 
 
 

II – Всеукраїнська 
науково-методична 

конференція 
 

 
 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
 

08 – 10 квітня 2020 року 
 

м. Одеса 



Шановні колеги! 
 

08-10 квітня 2020 р. в Одеській національній 
академії харчових технологій пройде  
ІІ-Всеукраїнська науково-методична конференція 
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ». 

Академія є членом Асоціації європейських 
університетів. 

За результатами ресертифікаційного аудиту 
академія отримала сертифікат ISO 9001:2015, 
який засвідчує впровадження та використання 
системи менеджменту якості у наступних 
галузях: здійснення освітньої діяльності, наукової 
і науково-технічної діяльності, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
конференції. 

Організаційний комітет 
 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 Шляхи забезпечення якості вищої освіти. 
 Доброчесність – головна наскрізна ідея 

забезпечення якості вищої освіти. 
 Розвиток моделі здобуття вищої освіти. 
 Науково-методичне забезпечення інноваційного 

розвитку освітнього процесу. 
 Забезпечення ефективності самостійної роботи 

студентів. 
 Методологічні основи формування кадрового 

потенціалу науково - педагогічних працівників. 
 Інформаційні технології та методологічні 

особливості дистанційного навчання. 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

08 квітня – пленарне засідання, початок о 14:00, ауд. 
Б-210 
09 квітня – робота в секціях, початок о 14:00 
10 квітня – підведення підсумків, о 14:00, ауд А-234 
 
 

Для участі в роботі конференції необхідно до 
23 березня 2020 року надіслати секретарю 
оргкомітету Сяровій А.С. (Науково-методичний центр 
забезпечення якості вищої освіти, Одеська національна 
академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, 
м. Одеса, 65039, e-mail: metod131@ukr.net): 
 заявку на участь у роботі конференції (див. зразок 

на звороті); 
 текст тез доповіді, оформлений згідно з вимогами, 

українською або англійською мовами. 
 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей 
 
Тези доповіді оформляються українською або 

англійською мовою обсягом не більше 3 сторінок 
(повинні бути завізовані всіма авторами на зворотному 
боці) формату А4; орієнтація – книжна; поля: ліве – 30, 
праве – 10, верхнє та нижнє – 20 см; міжрядковий 
інтервал – одинарний; шрифт Times New Roman, 14 пт. 
Після тез подається список літератури (у разі 
необхідності). 

На першій сторінці тексту, у верхньому куті зліва 
вказують 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 інтервал – одинарний). З наступного 
рядка вказують ініціали та прізвище авторів (через 
інтервал після назви тез, шрифт «Times New 
Roman», 14 пт, напівжирний, вирівнювання по 
центру, міжрядковий інтервал – одинарний), заклад 
вищої освіти, місто та країну. Далі через рядок 
подається матеріал (міжрядковий інтервал – 
одинарний). 

Тези доповіді мають бути побудовані за такою 
структурою: постановка проблеми, основна мета 
виступу, виклад основного матеріалу з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з 
дослідження і перспективи подальших розробок. 

Один учасник може взяти участь не більше ніж 
у 3 доповідях, кількість співавторів тез має бути не 
більше 3. 

 
Участь у конференції безкоштовна. 
Збірник матеріалів буде опубліковано в 

електронному вигляді на сайті конференції. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова: 

Єгоров Богдан 
Вікторович 

ректор Одеської національної академії 
харчових технологій, д. т. н., професор 

Заступник голови: 

Трішин Федір 
Анатолійович 

проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, к. т. н., доцент 

Члени оргкомітету: 

Мураховський 
Валерій 
Генріхович 

директор навчально-методичного центру 
забезпечення якості вищої освіти, 
к. ф.-м. н., доцент 

Дец Надія 
Олександрівна 

начальник навчального відділу, 
к. т. н., доцент 

Корнієнко 
Юрій 
Костянтинович 

директор центру дистанційної освіти, 
к. ф.-м. н., доцент 

Агеєва Ірина 
Миколаївна 

декан факультету менеджменту, маркетингу 
і логістики, к. е. н., доцент 

Дишкантюк 
Оксана 
Володимирівна 

декан факультету інноваційних технологій 
харчування і ресторанно-готельного бізнесу, 
к. т. н., доцент 

Жихарева 
Наталія 
Віталіївна 

декан факультету низькотемпературної 
техніки та інженерної механіки, к. т. н., 
доцент 

Шестопалов 
Сергій 
Вікторович 

декан факультету комп’ютерної інженерії, 
програмування та кіберзахисту, к. т. н., 
доцент 

Купріна 
Наталія 
Михайлівна 

декан факультету економіки, бізнесу і 
контролю, к. е. н., доцент 

Саркісян 
Ганна 
Овсепівна 

декан факультету технології вина та 
туристичного бізнесу, к. т. н., доцент 

Світий Іван 
Миколайович 

декан факультету комп’ютерних систем та 
автоматизації, к. т. н., доцент 

Соц Сергій 
Михайлович 

декан факультету технології зерна і 
зернового бізнесу, к. т. н., доцент 

Шарахматова 
Тетяна 
Євгенівна 

декан факультету технології та 
товарознавства харчових продуктів і 
продовольчого бізнесу,  к. т. н., доцент 

Шпирко Тетяна 
Василівна 

декан факультету нафти, газу та екології, 
 к. т. н., доцент 

Секретар оргкомітету: 

Сярова 
Анастасія 
Сергіївна 

методист навчально-методичного центру 
забезпечення якості вищої освіти 

 


