
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

від   17.04  .2012  ____  №  _1/9-290__

від                     ___  на №                       

Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, управління 
освіти і науки  обласних, 
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про проведення Міжнародної 
науково-практичної конференції

Відповідно  до  наказу  Міністерства  від  10.02.2012  №  151  “Про 
затвердження плану  Всеукраїнських  заходів  з  підвищення  кваліфікації 
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2012  рік” 
28 вересня ц.р.  у м.  Києві  буде проведена Міжнародна науково-практична 
конференція  “Наукова  еліта  в  розвитку  держав”.  Організатори  заходу  – 
Національний  центр  “Мала  академія  наук  України”,  Національний 
педагогічний  університет  імені М. П. Драгоманова  та  Інститут  екології 
економіки  і  права  за  сприяння  Національної  академії  наук  України, 
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Державного  фонду 
фундаментальних досліджень,  Асоціації  позашкільних навчальних закладів 
України.

На конференції планується обговорення наступних питань:
- роль позашкільної освіти в розвитку наукового потенціалу держави;
-  Мала  академія  наук  України  як  система  формування  майбутньої 

наукової еліти;
- наукова еліта як соціально-економічний чинник розвитку держави;
- розвиток і підтримка молодої вітчизняної науки на державному рівні.
До  участі  в  конференції  запрошуються  представники  органів 

управління освітою,  наукових установ, навчальних закладів, громадськості.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі  в конференції необхідно до 30 серпня 2012 року надіслати 

заявку оргкомітету на поштову адресу:  01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 
к. 1006, Національний центр “Мала академія наук України” (додаток 1).

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


За  підсумками  роботи  конференції  планується  видання  збірника 
матеріалів. Учасникам конференції наукові статті подати до 29 червня ц.р. на 
електронну адресу:  method_center@man.gov.ua (додаток 2).

Детальна  інформація  –  за  тел.:  0  (44)  289-81-96;  на  сайтах: 
www.man.gov.ua www.pou.org.ua www.ieep.org.ua. 

Витрати на  проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок 
організації,  що  відряджає.  Учасників  конференції  просимо  заздалегідь 
придбати квитки на зворотній шлях.

Додаток на 2 арк.

Заступник Міністра         Б. М. Жебровський

Середницька А. Д. 486 15 35
Лісовий О.В. 289-82-00

mailto:method_center@man.gov.ua


Додаток 1
до листа МОНмолодьспорту
від 17.04.2012 № 1/9-290

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

“Наукова еліта у розвитку держав”
(28.09.2012, м. Київ)

1. Прізвище:___________________________________________________________
2. Ім’я: _______________________________________________________________
3. По батькові: ________________________________________________________
4. Науковий ступінь:____________________________________________________
5. Вчене звання: _______________________________________________________
6. Організація (заклад): _________________________________________________
7. Посада: ____________________________________________________________
8. Адреса для листування: _______________________________________________
9. Тел./факс:___________________________________________________________
10. Е-mail:____________________________________________________________
11. Планую виступити: 
-з доповіддю на секції (до 10 хв.): ________________________________________
-з інформацією (до 5 хв.): _______________________________________________
12. Тематичний напрям роботи конференції:_______________________________
13. Назва доповіді:_____________________________________________________
14. Необхідне технічне обладнання:_______________________________________
15. Потреба в житлі (так, ні):_____________________________________________

___________           ______________________________________________
     (дата)         ( підпис)



Додаток 2
до листа МОНмолодьспорту
від 17.04.2012 № 1/9-290

Вимоги до публікації

– Параметри  сторінки  і  тексту:  аркуш  А4,  інтервал  1,5  (30  рядків  на 
сторінці),  формат  Microsoft  Word,  шрифт  Times  New  Roman  14  кегель, 
розширення тексту RTF;

– Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
– Оформлення літератури: Список літератури оформляється відповідно до 

вимог щодо оформлення списку використаних джерел. Посилання на джерела в 
тексті подаються у квадратних дужках (без зносок).

Зразок оформлення статті

Іванов В. Д.
Інститут екології економіки і права

РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Основний текст статті.

Список літератури
1.
2.

Аннотация
(2–3 предложения на русском языке) 
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