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Департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, 
Київської міської державних 
адміністрацій

Про проведення конференції

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що відповідно до Плану 
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2020 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 
№ 1489 (зі змінами від 30.01.2020 № 108) 25-26 вересня 2020 року) у режимі онлайн 
буде проведена VI Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у 
розвитку держав» (далі - конференція).

На конференції обговорюватимуться питання розвитку освіти і науки, 
зокрема позашкільної освіти, та розширення міжнародного партнерства.

І Робота конференції запланована у форматі пленарних та панельних дискусій,
1 за наступними напрямами:

1. Наукова еліта і позашкільна освіта у розвитку держав.
2. Наукова еліта і соціально-гуманітарний розвиток держав.
3. Наукова еліта і економіко-правовий розвиток держав.
4. Наукова еліта і туристсько-краєзнавчий та екологічний розвиток держав.
5. Наукова еліта і Мала академія наук.
Організаторами конференції виступають: Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова спільно з Міжнародною асоціацією 
позашкільної освіти, Міністерство освіти і науки України, Національний центр «Мала 
академія наук України», департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано- 
Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді, Інститутом екології, економіки і права за сприяння 

і: Національної академії педагогічних наук України, Прикарпатського національного
І університету ім. В. Стефаника.

У конференції передбачається участь представників органів законодавчої і 
виконавчої влади, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів 
освіти, вчених, громадськості, 3ML
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Для участі в конференції необхідно до 15 вересня 2020 р. зареєструватися в 
онлайн формі на сайті «Позашкільна освіта» (www.pou.org.ua) та за бажанням 
включити тези виступу згідно вимог (додаток). Участь у конференції безкоштовна.

Додаткова інформація щодо конференції за тел.: (067)7278464, (096)3 371581, 
на сайті: www.pou.org.ua, www.tourismcenter.if.ua .

Просимо зазначену вище інформацію довести до відома керівників закладів 
освіти та представників управлінь освіти органів місцевого самоврядування.

З повагою
і

J
X у

В. о. генерального директора директорату > Віктор САЛЬКОВ

Алла Середницька, 481-32-51

http://www.pou.org.ua
http://www.pou.org.ua
http://www.tourismcenter.if.ua


Додаток 
до листа МОН 
від Ж (7/. Ж №

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
учасника VI Міжнародної науково-практичної конференції

«Наукова еліта у розвитку держав».
(25-26 вересня 2020 ро)

Вимоги до публікацій:
- обсяг ~ 2-3 сторінки;
- параметри сторінки й тексту: аркуш А4, інтервал 1,5 (ЗО рядків на сторінці), 

формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегель, розширення файлу *.doc 
(текстовий редактор Microsoft Word, версії до 2003);

— поля: ліворуч — ЗО мм, праворуч - 20 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.;
— оформлення літератури: список використаних джерел оформлюється згідно 

з останніми вимогами державного стандарту, друкується в алфавітному порядку. 
Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (без зносок).
Структура тез доповідей:
1. Автори (ім’я та прізвище повністю).
2. Установа, в якій виконана робота.
3. Назва.
4. Анотація (2-3 речення мовою оригіналу).
5. Ключові слова.
6. Основний текст тез доповідей (вступ, матеріали і методи, основні результати та їх 

практичне значення, висновки).
7. Список використаних джерел.
Ілюстрації виконуються якісно в графічних редакторах, розмішуються в тексті та додаються в 

окремих файлах.

Останній термін подачі публікацій - 15 вересня 2020 р.

Зразок оформлення публікації
Іванов 1.1.

Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова

РОЛЬ НАУКОВОЇ ОСВІТИ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Анотація,
Ключові слова.
Основний текст.

Список використаних джерел
1.
2.


