Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет ім. Івана Франка, ННІ педагогіки,
кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами;
Національна академія педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології,
кафедра управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи ;
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка,
кафедра педагогічної майстерності та менеджменту;
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради;
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України;
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти,
Кафедра методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту;
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Інноваційний менеджмент у закладах освіти»,
яка відбудеться 21 березня 2017 року
у Житомирському державному університеті імені Івана Франка
(вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир)
Напрями роботи конференції:
•
трансфер інновацій у системі управління загальноосвітніми навчальними
закладами;
•
вітчизняні та зарубіжні концепції інноваційного менеджменту в закладах освіти;
•
визначення рівня управлінської компетентності керівників закладів освіти;
•
управління навчальними закладами на засадах інноваційних технологій;
•
адаптивний підхід у професійній підготовці майбутніх керівників установ та
організацій у сфері освіти;
•
інноваційний менеджмент у дошкільних навчальних закладах;
•
професійне та особистісне становлення менеджера освітніх закладів;
•
здоров’язбережувальні технології - чинник інноваційного менеджменту;
•
особливості інноваційного менеджменту в навчальних закладах державної служби
зайнятості.
Форми участі в роботі конференції:
виступ на пленарному засіданні – (10 хв.);
виступ на секційних засіданнях – (5 хв.);
участь у роботі конференції без публікації;
публікація матеріалів без участі в конференції.
Робочі мови: українська, російська.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.
Заявку на участь у конференції необхідно надіслати до 07 березня 2017 року на
електронну адресу (konfer2015gdu@mail.ru).
Електронний варіант статті обсягом до 6 сторінок та відскановану квитанцію про
оплату до 07 березня 2017 року просимо надіслати на електронну адресу:
E-mail: (konfer2015gdu@mail.ru) (Бондарчук Тетяна Анатоліївна, тел. 0966654777).

Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає
25 грн.; вартість збірника 50 грн. (пересилка збірника здійснюється Новою поштою за
рахунок одержувача).
Організаційний внесок за участь у конференції 100 грн. (харчування, екскурсії,
програма, сертифікат, папка учасника). Доктори наук, які беруть участь у роботі
конференції, від сплати організаційного внеску звільняються.
Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.
Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.
Організаційний внесок та друк статті сплачується поштовим переказом Бондарчук
Тетяні Анатоліївні (вул. Велика Бердичівська 38, м. Житомир, 10008) до 7 березня 2017
року.
Для опублікування статті необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
1. Електронний варіант тексту статті та заявку за нижче поданим зразком
(окремі файли!).
2. Відскановану поштову квитанцію про оплату.
3. У заявці просимо вказати номер відділення «Нової пошти» Вашого населеного
пункту для пересилання збірника.
Зразок заявки
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Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.
Програма конференції:
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;
10.00 – 10.30 – кава-брейк;
10.30 – 13.30 – пленарне засідання;
13.30 – 14.30 – обід;
14.30 – 15.30 – секційні засідання;
15.40 – 16.10 – інтеграційна зустріч.
Адреса оргкомітету :
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 51, тел. 0412 46-27-09 - кафедра педагогіки,
психології та управління навчальними закладами ННІ педагогіки
Контактні особи:
Ренькас Броніслава Мирославівна 068 218 21 52; 0412-43-15-21;
Рожнова Тетяна Євгенівна 097 214 06 36;0412 - 42-10-75;
Бондарчук Тетяна Анатоліївна 096 6654777.
Вимоги до публікації:
1. Текст у вигляді документа Word (редактора Microsoft Word 97 for Windows чи
пізніших версій)

2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул –
1,27 см, нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації.
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,0, без
переносів.
4.Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по
правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по
правому краю);
г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи). Усі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в
окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів
першого рядка з вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (не менше 6 рядків) українською мовою без назви статті і
прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаних джерел та літератури.
5. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті
посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки
відділяється двокрапкою, наприклад,[6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка); декілька
джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6;7; 8], [8: 21;9: 117]. Список
починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний
шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до
вимог ВАК (Бюлетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.).
6. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою
статті (курсив).

