
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах 

поглиблення євроінтеграційних процесів», яка 

відбудеться 13-14 травня 2021 р. в мальовничому 

Закарпатті за адресою: Закарпатська область,  

м. Мукачево, Мукачівський державний університет, 

вул. Ужгородська, 26 

 

Мета конференції: вироблення спільної позиції 

науковців і практиків щодо актуальних проблем 

сучасної науки та освіти в умовах євроінтеграційних та 

глобалізаційних процесів і пошук шляхів 

впровадження теоретичних засад в освітню практику, 

економіку та виробництво 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
1. Проблеми та перспективи розвитку педагогічної 

освіти. 

2. Психолого-педагогічні аспекти індивідуальної 

траєкторії професійного становлення особистості. 

3. Сучасні орієнтири розвитку економіки, управління 

та інженерії. 

4. Актуальні проблеми розвитку сфери 

обслуговування, туризму та збереження історико-

культурної спадщини. 

5. Тенденції розвитку сучасного суспільно-

політичного та культурно-мистецького простору. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

польська, угорська, словацька. 

Форми участі у конференції – дистанційна. 

 

 

До участі в конференції запрошуються науковці, 

викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, 

докторанти, студенти вищих навчальних закладів, фахівці 

підприємств, установ, організацій, представники засобів 

масової інформації та інші зацікавлені особи, які 

працюють над вказаними тематичними напрямками. 
 

 

 

 

Для участі у конференції Вам необхідно до  

23 квітня 2021 року (включно) надіслати на адресу 

організаційного комітету: konf_msu_2021@ukr.net  

1. Тези.  

2. Квитанцію про оплату.  

3. Відомості про авторів. 

Назва надісланих файлів має включати в себе 

прізвище авторів (напр. Антонюк_тези.doc, 

Антонюк_відомості.doc, Антонюк_квитанція). 

 

 

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

З УКРАЇНИ 
 

За умови отримання електронного збірника за 

результатами конференції організаційний внесок 

складає 100 грн. за одну публікацію (відправка 

здійснюється на електронну адресу учасника).  

Реквізити для оплати: 

Банк АТ КБ «ПриватБанк»  

номер картки 5168 7551 1082 4295 

 

 

 

 
Електронний збірник тез конференції буде 

розміщено на сайті Мукачівського державного 

університету: http://www.msu.edu.ua. 

  

Роботи, які не відповідають вимогам чи 
надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 
 

ПІБ _____________________________ 

Науковий ступінь _________________ 

Вчене звання _____________________ 

Посада __________________________ 

Заклад вищої освіти________________ 

Мобільний телефон_________________ 

E-mail ____________________________ 

Тематичний напрямок_______________ 

Назва доповіді_____________________ 

 

 Планую надіслати тези доповіді

 Планую надіслати статтю

(потрібне помітити √) 

 
 

 
Учасники конференції можуть подати наукову 

статтю для публікації у фахових збірниках 

«Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія «Педагогіка та психологія», 

«Науковий вісник Мукачівського державного 
університету. Серія «Економіка»;; у 

Міжнародному науковому журналі «Освіта і 

наука»; у збірнику «Наука майбутнього». 
 
 
 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і 

співпрацю! 

 

З повагою, Оргкомітет! 

 

 

 

 

mailto:konf_msu_2021@ukr.net
http://www.msu.edu.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох 

сторінок друкованого тексту формату А4, 

набраного у редакторі MS Word .  
2. Поля: всі  по 2,0 см.  
3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між 

рядками – «одинарний». Абзац – 1,25 см.  
4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому 

лівому кутку листа (Times New Roman 12 пт.). 

Ініціали та прізвища авторів - великими літерами у 

верхньому правому кутку листа (Times New Roman 

12 пт.). Назва організації, де працює автор 

повністю, 10 пт. Назва тез - прописними великими 

літерами (Times New Roman 12 пт., жирний) по 

центру. 
 
5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., 

жирний. Для напису під рисунками 

використовувати шрифт - 8 пт., жирний. Формули 

розташовують по центру, нумерацію формул 

здійснюють по правому краю. Формули повинні 

бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0. 
 
6. Літературні джерела, що цитуються повинні бути 

пронумеровані відповідно з порядком звертання до 

них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в 

ньому подаються в квадратних дужках.  

7. Література (зліва з абзацного відступу, Times 

New Roman 12 пт.) наводиться наприкінці тез 

бібліографічним списком джерел на мові оригіналу 

відповідно до вимог України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
 

До друку приймаються статті, які раніше не 

публікувалися та не були передані для публікації в 

інші видання (у тому числі електронні). 

 

Вимоги та умови публікації розміщено на веб-

сайті Мукачівського державного університету у 

розділі «Наукові видання». 

 

 

 

 

  

КОНТАКТИ: 

 

  

Веб-сайт: http://www.msu.edu.ua 

E-mail: konf_msu_2021@ukr.net 

 

Максютова Олена Володимирівна – координатор 

конференції  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Мукачівська міська рада 

Черкаський національний університет  

ім. Б.Хмельницького 

Закарпатський угорський інститут  

ім. Ференца Ракоці ІІ 

 
 

 

 

 

 

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«Сучасні тенденції розвитку науки 

і освіти в умовах поглиблення 

євроінтеграційних процесів»  
 

Інформаційний лист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 травня 2021 р. 

м. Мукачево 


