КОРОТКА ПРОГРАМА ФОРУМУ
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.30
18.00

День І
Заїзд та реєстрація учасників.
Урочисте відкриття
виставки-презентації
Пленарне засідання.
Перерва на обід.
Секційні засідання.
Прийом ректора.

День ІІ
9.00 – 9.30 Реєстрація секційних учасників.
9.30 – 12.00 Секційні засідання.
12.00 – 12.30 Перерва на обід.
12.00 – 13.00 Заключне пленарне засідання.
Прийняття резолюції
конференції.
13.00 – 15.00 Культурна програма.
15.30
Від’їзд учасників.
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
Адреса для листування: Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара,
науково-дослідна
частина,
м. Дніпро,
пр. Гагаріна, 72., 49010.
Відповідальний
секретар:
начальник
науково-дослідної
частини
Олексій
Миколайович Полішко.
Контактні телефони:
(056) 374-98-26;
(095) 737-44-39;
(067) 911-79-12.
E-mail: consortium_conference@dnu.dp.ua

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Всеукраїнській науково-практичній
конференції
«Консорціуми університетів: забезпечення
сталого розвитку закладів вищої освіти України
та їх конкурентоспроможності»

Міністерство освіти і науки України
Дніпровський консорціум
університетів

22-23 квітня 2020 р.

ПІБ учасника
Назва організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Секція (№ та назва)
Планую:
виступити з доповіддю (до 10 хв.);
взяти участь як слухач;
заочно з публікацією тез
Потреба у бронюванні готелю:
так чи ні
Потреба у надсиланні персонального
запрошення:
так чи ні
Технічні засоби, потрібні для доповіді
Дата заповнення заявки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Всеукраїнська науково-практична
конференція
«КОНСОРЦІУМИ УНІВЕРСИТЕТІВ:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ТА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

Усі пункти заявки обов’язкові для заповнення

22-23 квітня 2020 року

м. Дніпро
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
роботі
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Консорціуми
університетів:
забезпечення сталого розвитку закладів вищої
освіти України та їх конкурентоспроможності»,
яка відбудеться 22-23 квітня 2020 року на базі
Дніпровського
національного
університету
імені Олеся Гончара.
КОНФЕРЕНЦІЮ ОРГАНІЗОВАНО
ЗА ПІДТРИМКИ:
 Міністерства освіти і науки України;
 Дніпропетровської обласної державної
адміністрації;
 Дніпропетровської обласної ради;
 Дніпровської міської ради;
 Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля;
 Придніпровського наукового центру НАН
України і МОН України.
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Організація
роботи
Дніпровського
консорціуму університетів.
Підвищення якості вищої освіти, посилення
фундаментального складника навчання, розвиток
наукової інфраструктури, міждисциплінарне
поєднання
зусиль
університетів
для
інноваційного розвитку вищої освіти і науки,
реалізація принципів університетської автономії
та покращення співпраці закладів вищої освіти,
наукових установ, підприємств та громадських
організацій для забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку України.

НАПРЯМИ РОБОТИ (СЕКЦІЇ):
1. Регіональні консорціуми – осередки
інтелектуальної еліти;
2. Підвищення якості вищої освіти через
забезпечення
конкурентоспроможності
випускників ЗВО на ринку праці;
3. Розвиток спільної бази фундаментальних і
прикладних наукових досліджень та
інтеграція їх результатів в освітній процес.
Конференція відбудеться у Палаці студентів
Дніпровського національного університету
імені
Олеся
Гончара
(м. Дніпро,
парк ім. Т.Г. Шевченка).
Їхати трамваєм № 1, тролейбусами № Б, 1, 4,
9, 16, 21 до зупинки «Парк ім. Т. Г. Шевченко».
Реєстрація учасників конференції розпочнеться
з 9.00 у центральному холі Палацу студентів.
До початку роботи конференції будуть
опубліковані тези доповідей. Збірник з
матеріалами учасники отримають під час
реєстрації. Дистанційним (заочним) учасникам
тези доповідей будуть надіслані на електронну
пошту до 24.04.2020.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції потрібно надіслати
на e-mail: consortium_conference@dnu.dp.ua
такі документи (вкладеними файлами):
 Тези доповіді, оформлені відповідно до
наведених нижче вимог.
 Заявку на участь за запропонованою
формою.
Участь у конференції безоплатна.
Проїзд, проживання та харчування – за
рахунок учасника.
УВАГА!!! Надіслані матеріали вважаюти
прийнятими за умови отримання від
оргкомітету підтвердження на ваш E-mail.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези доповідей обсягом до 2 сторінок (формату
А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,
усі поля по 2 см) українською або англійською
мовами мають бути представлені до оргкомітету до
27.03.2020 р.
Заголовок тез оформлювати тією самою мовою,
що і саму роботу:
1. Прізвища авторів друкувати через кому по
центру сторінки жирним шрифтом, вказавши
науковий ступінь автора.
2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом
по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.
3. Назву доповіді друкувати під зазначенням
місця роботи по центру жирним шрифтом
прописними літерами, крапку в кінці заголовка не
ставити.
Рисунки і таблиці набирати шрифтом Times New
Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом.
Малюнки, діаграми і таблиці створювати з
використанням чорно-білої гами. Використання
кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і
таблиці повинні мати назву.
Формули потрібно набирати за допомогою
редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в
круглих дужках (2).
Список літератури є обов’язковим і повинен
містити відомості з доступних читачам джерел і
бути оформлений за чинним ДСТУ. Список
літератури набирати шрифтом Times New Roman, 12
кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом.
Посилання на літературу в тексті подавати в прямих
дужках [12]. Приклад оформлення літератури
дивіться на сайті www.litograf.com.ua
Підрядкові примітки не робити.
Тези, які не відповідають зазначеним вище
вимогам,
оргкомітет
не
розглядатиме.
За
достовірність фактів, цитат, назв та інших
відомостей відповідають автори доповідей.

