
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

_________ № _____________

На № _____  від _______________

Ректорам (директорам) закладів вищої 

освіти, керівникам наукових установ

Про формування Переліку проведення наукових

конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2023 році

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» формує Перелік проведення

міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки.

До Переліку необхідно подавати лише міжнародні та всеукраїнські конференції,

які заплановано проводити спільно з Міністерством освіти і науки України, ДНУ

«Інститут модернізації змісту освіти», спрямовані на вирішення освітянських і

наукових проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів. 

Назва конференції повинна бути без абревіатур, незрозумілих скорочень і

умовних позначень, відображати наукову проблематику, що пропонується для

обговорення. Чітко зазначати рівень конференції, термін і місце проведення, повну

назву закладу вищої освіти чи наукової установи та їхнє місцезнаходження.

Пропозиції та обґрунтування до Переліку проведення наукових конференцій на

наступний рік просимо надсилати до 15 грудня 2022 року за формами, що додаються

на е-mail: conf_2023@ukr.net (із зазначенням теми "Пропозиції назва закладу вищої

освіти") у форматі документ Word. Телефони для довідок: (044) 248-10-35.

Пропозиції, що не відповідають вищезазначеним рекомендаціям, розглядатися не

будуть.

Додаток: на 2 арк.

Директор                          Євген БАЖЕНКОВ

Дараган Т.П.  248-10-35

2B6C7DF9A3891DA1040000005713BB00856D5D03

БАЖЕНКОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ 13.10.2022 15:40

21/08-3 від 13.10.2022

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"



Додаток

до листа ДНУ

«Інститут модернізації

змісту освіти»

від _______№ ________

Форма 1

Пропозиції до Переліку проведення наукових конференцій

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

___________________________________________________

(назва закладу вищої освіти, наукової установи)

№

з/п

Тема

конференції

Заклад вищої освіти (установа),

відповідальний за проведення,

адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість

учасників

Міністерства, відомства або

установи, що є співорганізаторами

заходу

1 2 3 4 5 6

І. Міжнародні конференції

1.1

ІІ. Всеукраїнські конференції

2.1

ІІІ. Інтернет-конференції

3.1

Ректор (проректор з наукової роботи), директор                                          (підпис)

Виконавець: (ПІБ, телефон)



Форма 2

Обґрунтування

доцільності проведення наукового заходу

Назва заходу (рівень, форма проведення)  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Тема заходу ___________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

Дата проведення _______________________________________________________________

Місце проведення _____________________________________________________________

Кількість учасників  ____________________________________________________________

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів) 

_____________________________________________________________________________

В обґрунтуванні потрібно  зазначити наступні відомості:

- мета проведення заходу;

- коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5

років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до

співпраці;

- основні питання, що пропонуються для обговорення;

- наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

Ректор (проректор з наукової роботи), директор                      (підпис)




