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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні викладачі, здобувачі, молоді учені, державні службовці! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ОСВІТА ТА НАУКА:  ПАМ'ЯТАЮЧИ ПРО МИНУЛЕ, 

ТВОРИМО МАЙБУТНЄ» 
(з нагоди вшанування 85-ої річниці з Дня народження професора  

Євгенія Васильовича Коршака)  

(Київ, 23 – 25 вересня 2020 року) 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції  

 

1. Освітній дискурс : погляд із минулого у майбутнє. 

2. Нова українська школа : проблеми та перспективи розвитку. 

3. Професійна підготовка фахівця у вищій школі. 

4. Особистість у соціокультурному просторі соціальних інститутів. 

5. Сучасні наукові дослідження : теорія, методика, практика. 
 

Організація роботи конференції 

 

Формат роботи конференції – дистанційний (із використанням платформ Zoom та Google 

Meet). 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  

Форми участі в конференції – дистанційна, заочна. 

Обговорення за основними тематичними напрямами конференції відбудеться 23 вересня  

з 11.00 до 12.00 (платформа Zoom).   

Програма конференції передбачає роботу 2 круглих столів із міжнародною участю: 

 «Перспективність впровадження системи інституційного аудиту у роботу 

професійних (професійно-технічних) закладів освіти» (24 вересня з 11.00 до 12.00, 

платформа Zoom); 

 «Наукова та педагогічна діяльність професора Євгенія Коршака» (25 вересня з 11.00 

до 12.00, платформа Google Meet).  

Запрошення будуть розіслані на електронну адресу учасників до 22 вересня 2020 р. 



 

 

Умови участі у конференції  

 

Для участі у конференції необхідно до 15 вересня (включно) надіслати на електронну адресу 

оргкомітету kiev_conferenc@ukr.net: 
1. Анкету учасника, оформлену за зразком. 

2. Тези, оформлені за вимогами. 

3. Фото- чи сканкопію квитанції про сплату оргвнеску. 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції 

(наприклад, Шевченко П.М_Тези, Шевченко П.М_Квитанція, Шевченко П.М_Анкета).  

 

Оргвнесок 

 
 

150 грн. 

 

електронний варіант: 

 сертифікату; 

 збірнику матеріалів конференції. 

→ Додатково (за бажанням учасника)← 

 

 

50 грн. 

електронний варіант сертифікату круглого столу із міжнародною 

участю: 

 «Перспективність впровадження системи інституційного 

аудиту у роботу професійних (професійно-технічних) закладів 

освіти»;   

 «Наукова та педагогічна діяльність професора Євгенія 

Коршака» 

 

50 грн. 

 
Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 4149 4991 3395 5359 (призначення 

платежу – оргвнесок за участь у конференції). 

Розсилка матеріалів заходу відбудеться після проведення конференції. 

  

Вимоги до оформлення тез 
 

Оргкомітет приймає тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не 

допускаються. Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До 

кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок. 

 

 ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Шевченко Петро Миколайович 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 
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Анкета учасника 
 

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;  

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);  

3) повна назва закладу, який представляє учасник конференції;  

4) назва кафедри (відділу) і посада;  

5) електронна адреса. 

Зразок оформлення АНКЕТИ УЧАСНИКА: 

 

 для викладачів і наукових співробітників: 

Шевченко Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, Національний                              

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра педагогічної творчості, globus@npu.edu.ua; 

 для аспірантів: 

Петренко Сергій Андрійович ‒ аспірант І року навчання кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», petrenko@ukr.net. 

Участь у роботі круглого столу: 

 «Перспективність впровадження 

системи інституційного аудиту у 

роботу професійно-технічних 

навчальних закладів»   

так/ні 

 «Наукова та педагогічна діяльність 

професора Євгенія Коршака» 
 

так/ні 

 

 

Контакти 

 

З усіх питань, що стосуються конференції, можна звертатись за електронною адресою 

kiev_conferenc@ukr.net  з темою листа «Запитання по конференції» 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подання, що не відповідають реєстраційним вимогам, 

означеній тематиці, критеріям щодо формулювання наукового тексту. 
 

 

 

 

 

 

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД УЧАСНИКІВ НАШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
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