
 
    

Всеукраїнська науково-практична конференція 

пам’яті академіка Академії наук вищої освіти  

професора Анатолія Володимировича Касперського 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, ПРИКЛАДНИХ, 

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ТА БЕЗПЕКОВИХ НАУК 

Конференція відбудеться 23 червня 2021 року у дистанційній формі  

(із застосуванням відозв’язку Google Meet) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково–

практичної конференції пам’яті академіка Академії наук вищої осві-

ти, професора Анатолія Володимировича Касперського «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, приклад-

них, загальнотехнічних та безпекових наук», яка відбудеться 

23 червня 2021 року в Національному педагогічному університеті 

імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна). 
Нагадуємо: 

20 червня 2021 року минає 80 років з дня народження Анатолія Володимировича 

Касперського, доктора педагогічних наук, кандидата фізико - математичних наук, 

професора, академіка АНВО України, відмінника освіти України. 

Детальніше: https://kztdop.ipf.npu.edu.ua/histiry/histori/kaspersky  

 

Мета конференції 

Обговорення проблем та перспектив розвитку фундаментальних, прикладних, 

загальнотехнічних та безпекових наук. 

 

Організатори: 

 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; 

 Бердянський державний педагогічний університет; 

 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мо-

торного; 

 Національний транспортний університет. 
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http://www.tsatu.edu.ua/


Матеріали конференції будуть опубліковані у електронному збірнику, що 

разом із електронним сертифікатом буде надісланий усім учасникам на зазна-

чену авторами адресу, розміщений на сайті конференції та електронному депо-

зитарії НПУ імені М.П.Драгоманова.  

 

Мови конференції: українська, англійська. 

 

Тематичні напрямки конференції: 

 Інтеграція освітнього та науково - дослідного компонентів діяльності університетів;  

 Актуальні проблеми математики, фізики, хімії, охорони праці та методики їх навчання; 

 Матеріали та технології харчової і легкої промисловості. Хімічні технології.  

 Сучасні інформаційні технології, комп’ютерна інженерія та інформаційна безпека; 

 Сучасні матеріали та технології їх обробки; 

 Електротехніка, електроніка та приладобудування; 

 Енергоефективність та альтернативна енергетика;  

 Сучасні матеріали та технології енергоефективного будівництва;  

 Інженерне та логістичне забезпечення транспортної галузі; 

 Глобальні та регіональні екологічні проблеми. Екологічна безпека; 

 Проблеми менеджменту здоров’я та безпеки праці; 

 Сучасні проблеми здоров’я та здорового способу життя у педагогічній освіті; 

Для участі у конференції слід заповнити реєстраційну форму та надіслати 

на електронну адресу конференції Science_ztop@npu.edu.ua тези доповіді. 

До публікації приймаються тези доповідей у електронній форму обсягом 

до 4 сторінок формату А5, набраних у текстовому редакторі MS Word з полями 

20 мм, (формат А5 21*14.8 см). Текст набирається шрифтом Arial 11 пт. з інтер-

валом 1,2 пт. Файл з текстами надсилаються електронною поштою на адресу 

конференції (Science_ztop@npu.edu.ua) з приміткою «Доповідь». Ім’я файлу по-

винно відповідати імені першого автора (Petrov.doc). 

За зміст поданих матеріалів, точність наведених даних та відповідність принципам 

академічної доброчесності відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою 

право редагувати матеріали, відхиляти такі, що не відповідають вимогам чи тематиці 

конференції та розподіляти їх за секціями. 

Структура тез доповіді 

1. Прізвище Ім’я По батькові  

2. Назва доповіді  

3. Анотація (до 1800 друкованих знаків) 

4. Ключові слова (5 – 9 слів) 

5. Текст доповіді 

6. Використана література 

Відомості про автора/авторів (Прізвище, Ім’я, По батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, організація в які працює автор, електронна адреса, номер телефону (Viber/Telegram). 

Кінцевий термін подання тез – до 20 червня 2021 року. 
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Вартість участі в конференції, виготовлення електронного сертифікату та роз-

міщення матеріалів у електронному збірнику складає 120 грн. Реквізити для 

оплати публікації будуть надіслані після прийняття рішення оргкомітетом про 

включення матеріалів до участі в конференції. 

Адреса оргкомітету: 

вул. Саратівська, 20, м. Київ 04111, к. 201в. 

Координатор: Немченко Юрій Владиславович (068) 372-37-99 (viber / telegram) 

Реєстраційна форма 

учасника Всеукраїнської науково – практичної конференції пам’яті 

академіка Академії наук вищої освіти, професора Анатолія Володи-

мировича Касперського «Актуальні проблеми та перспективи роз-

витку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та без-

пекових наук», яка відбудеться 23 червня 2021 року. 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва доповіді  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Організація (повністю)  

Контактний телефон 

(viber / telegram) 

 

Електронна адреса  

Форма участі   

 


