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Всеукраїнська науково-практична конференція 

« Реалії та перспективи розвитку науки             

та освіти в сучасних умовах» 

31 травня 2021 р., м. Ужгород 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у  Всеукраїнській  науково-практичній 

конференції, яка відбудеться 31 травня 2021 року на базі 

Карпатського університету імені Августина Волошина (вулиця 

Гойди, 4, Ужгород, Закарпатська область). 

Початок пленарного засідання – 10.00  

До участі в конференції запрошуються наукові та науково-

педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти. 

Робота конференції відбуватиметься в очній та дистанційній формі на базі 

платформи Zoom. Посилання, за яким учасники зможуть приєднатися до 

заходу, а також орієнтовний порядок роботи конференції будуть надіслані не 

пізніше 30 травня 2021 року на електронну адресу, зазначену учасниками під 

час реєстрації. 

Учасник конференції отримує сертифікат учасника (0,5 кредитів ECTS – 15 

навчальних годин). 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Форми участі в конференції: 

- усна доповідь і публікація тез; 

- публікація тез. 

Для участі у конференції необхідно: 

- до 30 травня 2021 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною 

формою; 

- текст тез конференції для публікації надіслати - на електронну пошту за 

адресою: basarabmm@ukr.net (до 30 червня 2021 р.). 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Участь у конференції та видання матеріалів доповідей є безкоштовними. 

Вимоги до оформлення тез конференції 

Текст тез доповідей необхідно подавати у файлах, сформованих у редакторі 

Microsoft Word. 

Основний текст: шрифт – 12, інтервал – 1,1, гарнітура – Times New Roman Cyr. 

Формат аркушів А4 (210х297 мм). 

Поля дзеркальні. 

Колонтитули: зверху – 1,6 см, знизу – 3,2 см. 

Сторінки не нумеруються. 

 Обсяг матеріалів для друку – до 3 сторінок. 

 

Організаційний комітет конференції 

Голова оргкомітету: 

Віктор БЕДЬ, д.богосл.н., д.ю.н., проф., ректор Карпатського 

університету імені Августина Волошина, президент Міжнародної 

академії богословських наук, єпископ Мукачівський і Карпатський, 

керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією Православної Церкви 

України (Україна, м. Ужгород). 
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Координатор конференції: 

Михайло БАСАРАБ, д-р філософії в галузі історії, професор 

кафедри богослов’я, філософії та гуманітарних наук, проректор із 

наукової роботи Карпатського університету імені Августина 

Волошина (basarabmm@ukr.net   тел. 0502047957). 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА 

31 травня 2021р., м. Ужгород 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Реалії та перспективи розвитку науки та освіти в сучасних умовах» 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Посада  

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

Організація  

Контактний телефон  

Електронна адреса  

Форма участі  

Назва доповіді  
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