
Всеукраїнська науково-методична конференція  

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ  

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

м. Харків,  22-23 грудня 2021 р. 

 

Міністерство освіти і науки України,  

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,  

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» 

Кафедра  менеджменту, бізнесу і  адміністрування Державного біотехнологічного 

університету (м. Харків) 
 

 

Шановний  колего ! 

Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» 

спільно з кафедрою  менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного 

університету  має честь запросити викладачів Вашого навчального закладу взяти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців в 

умовах цифрової педагогіки», яка відбудеться 22-23 грудня 2021 р. на  платформі Google meet у 

формі обміну науково-педагогічним досвідом, напрацьованим закладами вищої освіти України в 

період формування цифрового освітнього простору. 

Учасники конференції матимуть можливість запозичити передовий досвід у галузі побудови 

сучасної дидактичної системи підготовки фахівців за різними спеціальностями та 

продемонструвати освітянській спільноті власні науково-педагогічні здобутки у формі презентацій 

впроваджених інноваційних педагогічних технологій, електронних підручників і навчальних 

посібників, апробованих методів, форм та засобів навчання і контролю знань. Під час роботи 

конференції всі учасники отримають електронний збірник матеріалів з розповсюдження 

педагогічного досвіду підготовки фахівців в умовах діджиталізації навчального процесу. 

Здобувачам наукових ступенів за наявністю виступу буде надана довідка про апробацію результатів 

наукових досліджень.  

На конференції планується розглянути такі питання: 

1. Педагогічні інформаційно-цифрові технології у сфері вищої освіти. 

2. Дидактичні засоби активізації навчально-творчої діяльності студентів  та діагностики 

професійної компетентності майбутніх фахівців. 

3. Навчально-методичне забезпечення  якості підготовки кадрів в умовах цифровізації 

освітнього простору. 

4. Науково-дослідна робота студентів як напрям управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців.  

5. Діджиталізація управління освітою як чинник якісного вишівського адміністрування. 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 1 листопада 2021 р. :  

1)  надіслати на електронну пошту оргкомітету заявку про участь (додаток 1);   

2) надіслати на електронну пошту оргкомітету тези  доповіді (до 3-х стор. А-4, 14 пт, 1,5 інт.,  

поля: з усіх сторін 2 см.), додаток 2; 

3) участь у конференції для  членів центру дидактики  безкоштовна. 

 

Після отримання оргкомітетом заявки, учасникам буде надіслана програма і офіційне 

запрошення до приєднання на конференцію за  посиланням Google meet.   
 

Адреса оргкомітету: Україна, 61002, Харків, вул. Алчевських 44, Державний  

біотехнологічний  університет, к. 310.  

    Контактні телефони:   (097)2324696; (095)6900946. Нагаєв Віктор  Михайлович. 

    E-mail:  nagaevviktor1966@gmail.com 

 

Оргкомітет сподівається на Вашу участь і творчу співпрацю ! 

 



Додаток 1 

 

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції 

«Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової педагогіки» 

 

 Прізвище, ім’я та по 

батькові:__________________________________________________________ 

 Місце роботи: 

__________________________________________________________________ 

 Посада: 

__________________________________________________________________ 

 Науковий ступінь: 

__________________________________________________________________ 

 Вчене звання 

__________________________________________________________________ 

 Контактний телефон:  

__________________________________________________________________ 

 E: mail 

__________________________________________________________________ 

Тема доповіді: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Додаток 2 

 

Тези  доповіді, поданої до участі у Всеукраїнській науково-методичній 

конференції «Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової 

педагогіки» 

 

 

Тези (до 3 стор., шрифт - Тimes New Roman, інтервал - 1,5,  розмір - 14 пт., 

поля: з усіх боків 2 см. ) друкуються за нижченаведеною формою: 

 

Автори: 

__________________________________________________________________ 
(ПІБ, вчений ступінь, вчене звання, ORSID) 

Назва ЗВО: 

__________________________________________________________________ 

Назва доповіді: 

__________________________________________________________________ 

Текст доповіді: 

__________________________________________________________________ 

Список літературних джерел: 

__________________________________________________________________ 


