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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

Рада молодих вчених КЗВО «ДАНО» ДОР» разом із Радою молодих вчених при 

Міністерстві освіти і науки України та Радою молодих вчених Дніпропетровської обласної 

ради запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та 

бізнесу в Україні», яка відбудеться 25 листопада 2020 року. 

Мета конференції: обговорення питань щодо сучасного розвитку освіти, науки та 

бізнесу в контексті ключової ролі в ньому молодих вчених. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Економіко-правові та державно-управлінські аспекти створення StartUpів 

і розвитку молодіжного бізнесу в Україні. 

Секція 2. Науково-методологічні та практичні засади реформування освіти та 

підвищення якості надання освітніх послуг. 

Секція 3. Науковий простір досліджень у галузі природничо-математичних наук. 

Секція 4. Міжнародний та вітчизняний досвід наукової діяльності в аграрній сфері. 

Секція 5. Концептуальні підходи до формування професійних компетентностей 

сучасного молодого вченого. 

 

Умови участі у Всеукраїнській конференції: обговорення проблемних питань за 

тематичними напрямами проводяться в онлайн форматі. Тези, доповіді та презентації 

виступів для участі в конференції просимо надсилати до 20 листопада 2020 року 

включно на адресу: rmvdano@gmail.com 

Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні 

КЗВО «ДАНО»ДОР» http://www.kzvo@dano.dp.ua 

Робочі мови Конференції – українська, російська, англійська.  

Участь у конференції безкоштовна! 

 

 



Вимоги до оформлення наукових тез: 

Обсяг – від 2 до 5 сторінок; формат MS Word з розширенням *.doc; шрифт Times 

New Roman (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; поля – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см). 

Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; 

через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; 

наступний рядок – країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по 

центру; далі через рядок текст. Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні 

переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка 

й підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами 

бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не більше 7–8 джерел). Приклад посилання 

на джерело – [8, c.18]. 

Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно 

відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату). 

Регламент виступу із доповідями та презентаціями до 10 хвилин. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ  

 

ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

О.І. Петренко  

Україна, м. Дніпро, Комунальний заклад освіти 

[Текст] 

…. 

Література: 

 

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки матеріалів 

електронною поштою).  

Вимоги до відправки матеріалів електронною поштою на адресу: 

rmvdano@gmail.com  
1) Тема листа – «прізвище та ініціали, конференція №….. (1, 2, 3, 4, або 5 – обирає 

автор)». 

2) Прикріплений файл: тези, заявка, доповіді, презентації (окремими файлами, ім’я 

файлу має містити прізвище автора і пояснення: Петренко _тези, Петренко_заявка та ін.).  

 

 

Заявка учасника 
Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Молодий вчений модерну – 

фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні» 

(12 листопада 2020 року) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Вчене звання, науковий ступінь  
Посада  

Назва навчального закладу (або інше місце роботи)  

Поштова адреса та індекс   
Контактний телефон  
Е-mаіl  

Назва тематичного напряму конференції  

Назва матеріалів   



Контактна особа:  

0666180032 Вільхова Тетяна Володимирівна 

rmvdano@gmail.com 


