
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 «УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ  

У СУЧАСНОМУ МІСТІ»,  

яка відбудеться 27 лютого  2018 року 

 
Напрями роботи конференції: 

o Трансформації у суспільному розвитку сучасного міста: соціальний, 
економічний, екологічний аспекти. 

o Професійний розвиток сучасних фахівців в умовах суспільних 
трансформацій. 

o Нова українська школа -  територія сучасних освітніх трансформацій 
суспільства. 

Порядок роботи конференції:  
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00 
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00 
Кава-брейк: 12.00 – 12.30 (обід) 
Робота секцій за напрямами: 12.30 – 14.00 
Кава-брейк: 14.00 – 14.30 
Майстер-класи: 14.30 – 16.00 
Підбиття підсумків: 16.00 – 16.30 (Видача сертифікатів) 

 
Реєстрація обов’язкова за посиланням до 22.02.2018 р. 

https://docs.google.com/forms/d/11hfU21L0fCw0S7-a-dohxV2Dh7xi7ZYh8BNVtjKF3Z8/edit 
Електронний варіант тез доповідей (файл, названий прізвищем автора латиницею і 
збережений у форматі – doc.) надсилати на електронну пошту conference-
vnpikmus@kubg.edu.ua до 27.02.2018 р. Матеріали конференції будуть опубліковані у 
науковому журналі КУБГ «Неперервна освіта: акмеологічні студії» (№3, 2018)  
протягом місяця після завершення конференції та розіслані учасникам в електронному 
вигляді. 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

КОНТАКТИ 
Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б., кафедра управління (каб.514). 
Тел.: (044) 461-02-51.  
Координатори конференції:  
Орлова Наталія Сергіївна, д.н.держ.упр., професор кафедри управління КУБГ;  
Бреус Юлія Володимирівна, завідувач ННЦ культури лідерства. 
Місце проведення: м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. 
М. Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська» 

ЧЕКАЄМО НА ВАС І ВАШІ ЦІКАВІ ДОПОВІДІ! 

https://docs.google.com/forms/d/11hfU21L0fCw0S7-a-dohxV2Dh7xi7ZYh8BNVtjKF3Z8/edit
mailto:conference-vnpikmus@kubg.edu.ua
mailto:conference-vnpikmus@kubg.edu.ua


Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

Обсяг публікації – до 3-х сторінок книжкового формату А4.  

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 

чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт, 

абз. відступ – 10 мм, всі поля – 20 мм.  

Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому 

верхньому куті необхідно вказати ПІБ, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів), 

повна назва організації. Назва тез набирається прописними літерами по центру сторінки. 

Під назвою через 1 інтервал розміщується текст. Посилання на джерела у тексті 

наводяться у квадратних дужках. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються 

згідно з останніми вимогами державного стандарту (див. приклад оформлення тез). 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

УДК 330.6 

Каменчук І.Ю., к.е.н, доцент,   

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

……………………………………..Текст………………………………………… 

 

Література 

 

1……………………………………….. 

2……………………………………….. 
 

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не 

відповідають вищезгаданим вимогам та тематиці конференції. За достовірність 

наукової інформації, статистичні дані, стилістичне і технічне оформлення 

відповідальність несуть автори робіт.  

Оргкомітет  конференції 
 

 

 

 

 

 

 


