
ОРГКОМІТЕТ: 
Голова: 
Богомолов В.О. – проректор з наукової роботи 
ХНАДУ, д.т.н., професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України. 
 
Заступники Голови: 
Дмитрієв І.А. – декан факультету управління та 
бізнесу ХНАДУ, д.е.н., професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України; 
Шевченко І.Ю. – завідувач кафедри економіки 
і підприємництва ХНАДУ, д.е.н., доцент. 
 
Члени оргкомітету: 
Маліков В.В. – завідувач  кафедри обліку, 
оподаткування та міжнародних економічних 
відносин ХНАДУ, д.н. з держ. упр., професор; 
Криворучко О.М. – завідувач кафедри 
управління та адміністрування ХНАДУ, д.е.н., 
професор; 
Аванесова Н.Е. – завідувач кафедри 
менеджменту та публічного адміністрування 
Харківського національного університету 
будівництва та архітектури, д.е.н., професор; 
Третяк В.П. – завідувач кафедри управління та 
адміністрування ННІ «Каразінська школа 
бізнесу» Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, д.е.н., 
професор; 
Щербак В.Г. – завідувач кафедри 
підприємництва та бізнесу Київського 
національного університету технологій та 
дизайну, д.е.н., професор; 
Паршина О.А. – завідувач кафедри аналітичної 
економіки та менеджменту Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, 
д.е.н., професор. 
 
Відповідальний секретар: 
Приходько Д.О. – доцент кафедри економіки і 
підприємництва ХНАДУ, к.е.н., доцент. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
П.І.Б. автора _______________ 
Науковий ступінь _______________ 
Вчене звання _______________ 
Посада _______________ 
Назва організації _______________ 
Секція _______________ 
Назва доповіді _______________ 
Мобільний телефон _______________ 
Електронна адреса _______________ 

 
 
 

ПОШТОВА АДРЕСА: 
61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3-А  

(корпус факультету управління та бізнесу,  
станція метро «ім. Академіка Павлова») 

 
 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
ozgimmo@gmail.com 

 
 
 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
кафедра економіки і підприємництва ХНАДУ, 

тел. (057) 738-77-87; 
 

Приходько Дар’я Олександрівна, к.е.н., доцент 
кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ, 

тел. (066) 97-44-135. 
 

 
 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет (ХНАДУ) 

(кафедра економіки і підприємництва) 
Харківський національний університет 

будівництва та архітектури 
(кафедра менеджменту та публічного 

адміністрування) 
Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна 
 (кафедра управління та адміністрування) 
Київський національний університет  

технологій та дизайну 
 (кафедра підприємництва та бізнесу) 

Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ 

(кафедра аналітичної економіки та 
менеджменту) 

 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Всеукраїнська науково-методична  
Інтернет-конференція  

 

«ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА 

ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ» 

 

17 квітня 2020 року 
м. Харків 



 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-
конференції «Взаємозв’язок освіти, науки та 
виробництва – основа ефективного навчального 
процесу», яка відбудеться в Харківському 
національному автомобільно-дорожньому 
університеті 17 квітня 2020 року. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ  

КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Сучасні трансформаційні освітні процеси 

та їх результативність. 
2. Напрями освітньої взаємодії в 

координатах «держава – ЗВО – бізнес-
структури». 

3. Виробниче навчання у системі 
професійної підготовки. 

4. Методологічні аспекти педагогіки вищої 
школи. 

5. Стан, перспективи та значення наукової 
діяльності в закладах освіти. 

6. Дуальна освіта: проблеми, перспективи, 
досвід. 

7. Організація системи взаємодії «вища 
освіта – ринок праці». 

 
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно до 
31 березня 2020 року на електронну адресу 
ozgimmo@gmail.com відправити: 

– заявку на участь у конференції за 
запропонованою формою; 

– текст доповіді, оформлений відповідно до 
вимог. 

Конференція буде проводитися із 
застосуванням технології дистанційного 
обговорення доповідей на сайті кафедри 
економіки і підприємництва ХНАДУ. 

 

 
Для обговорення доповідей буде 

забезпечена публікація матеріалів на сайті у 
вигляді повних текстів у pdf-форматі. 

 
Варіанти розміщення матеріалів: 

– самостійно в електронному вигляді на 
сайті конференції  
http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1167 
Копію матеріалів надіслати за електронною 
адресою ozgimmo@gmail.com з назвою теми 
листа «Конференція»; 

– надіслати текст доповіді та заявку на 
участь у конференції на електронну адресу 
конференції для подальшого розміщення 
оргкомітетом. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
автора та номеру обраного тематичного 
напряму конференції. Тема електронного листа 
«Конференція».  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДІ 
 

– формат файлу – MS Word; 
– формат аркушу – А-4; 
– поля – 20 мм з усіх боків;  
– шрифт – Time New Roman, 14 pt; 
– міжрядковий інтервал –1,5; 
– абзац – 1,25 см; 
– обсяг доповіді – 2-5 сторінок; 
– всі рисунки і таблиці повинні бути 

згруповані та пронумеровані; 
– оригінальність тексту: не менше 75%. 

 
Назва тез – посередині великими літерами 

(напівжирний шрифт);  
П.І.Б. автора з вказівкою наукового 

ступеня та вченого звання, назва навчального 
закладу (повністю), е-mail автора – через один 
рядок після назви тез, праворуч. 

 
Текст доповіді – через один рядок після 

відомостей про автора, з абзацу, вирівнювання – 
по ширині. 

Література – через один рядок після тексту 
доповіді, посередині, оформлення літератури 
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

 
Офіційні мови роботи конференції: 

українська, англійська, литовська,  
словацька, польська. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 
 

ПРОБЛЕМИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Іванов І.І., к.е.н., доцент 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

Ivanov_khnahu@gmail.com 
 

Текст доповіді 
 

Література: 
1. 
2. 
3. 

 
Форма участі у конференції 

Учасник конференції може прийняти заочну або 
дистанційну участь у роботі конференції. 

 
 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 
 
 

За результатами конференції планується 
надання учасникам збірки матеріалів в 

електронному вигляді. 


