
 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України  

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна) 

Дніпровська академія неперервної освіти (м. Дніпро, Україна) 

Науковий Інститут Психології Освіти та Виховання (м. Рим, Італія) 

Вища школа міжнародних відносин і суспільних комунікацій 

(м. Хелм, Республіка Польща) 

Академії фізичного виховання і спорту (м. Гданськ, Республіка Польща) 

Празький гуманітарно-технологічний інститут 

 (м. Прага, Чеська Республіка) 

Європейський Центр Освіти (м. Рим, Італія) 

 

Міжнародна науково – практична конференція 

«Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу:  

вітчизняний та зарубіжний досвід»  
 

18-19 жовтня 2022 року. 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація освітніх ініціатив в умовах 

воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід», що відбудеться 18-19 жовтня 2022 року 

Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львові, Україна). 

До участі у міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, 

аспіранти, здобувачі, викладачі та студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

18.10.2022 

09:30 - 10:00 – реєстрація учасників конференції 

10:00 – 12:30 – пленарне засідання 

12:30 – 14:30 – перерва 

14:30 – 17:30 науково-практичний семінар «Розбудова українсько-європейської 

мережі закладів освіти для розвитку єдиного гуманістично-наукового  простору» 

 

19.10.2022 10:00 – 11:00 – заключне пленарне засідання. Підсумки. 

 

 Конференцію буде організовано у змішаному режимі (залежно від військової 

ситуації). 



Матеріали конференції подані на пленарне засідання будуть розміщені на 

офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка». 

Участь у конференції засвідчується сертифікатом. 

Участь у науково-практичному семінарі засвідчується сертифікатом (що 

зараховується як підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників). 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

Електронні  сертифікати будуть розіслані учасникам  до 19 листопада 2022 року 

 

Місце проведення конференції: 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти 

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти 

(м. Львів, вул. В. Чорновола, б. 57, 36 навчальний корпус) 

 

Посилання на відеоконференцію (онлайн-трансляцію) буде відправлено на 

електронні пошти учасників. 

 

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 15 жовтня 2022 року 

(учасники із пленарними доповідями до 11 жовтня): 

 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника на сайті: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUyt9HiaeN6DLZqfU2WS8J47ClD9wxD1AgN1ITy6teG

HVIxA/viewform  
 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА 

Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація освітніх ініціатив в умовах 

воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада і повна назва установи (закладу освіти)  

Форми участі у конференції (необхідну відповідь залишити): 

Виступ на пленарному засіданні  так/ні 

Участь у науково-практичному семінарі «Розбудова українсько-

європейської мережі закладів освіти для розвитку єдиного 

гуманістично-наукового  простору» 

так/ні 

Участь як слухач так/ні 

E-mail  

Телефон  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUyt9HiaeN6DLZqfU2WS8J47ClD9wxD1AgN1ITy6teGHVIxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUyt9HiaeN6DLZqfU2WS8J47ClD9wxD1AgN1ITy6teGHVIxA/viewform


2. Надіслати матеріали доповіді на пленарне засідання (або матеріали для друку), 

електронна адреса:        

edu.conference18.10.2022@gmail.com  

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Обсяг тез: до 6-х повних сторінок формату А4, виконані у редакторі MS Word 

Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ першого  

рядка – 1,25 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

 

Порядок оформлення матеріалів: 

• назва доповіді (великі букви, посередині, жирно, кегль 14); 

• прізвище, ім’я авторів (посередині, жирно); 

• науковий ступінь, вчене звання (посередині, жирно - не скорочувати); 

• назва організації (посередині, жирно); 

• електронна адреса учасника (посередині); 

• основний текст; 

• література (оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 та подається в кінці тексту 

в алфавітному порядку). 

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, 

розглядатись оргкомітетом не будуть. 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: 

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 
 

Юридична адреса: 

м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус 

Фактична адреса: 

м. Львів, вул. В. Чорновола, 57, 36 навчальний корпус 

 

E-mail: edu.conference18.10.2022@gmail.com  
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mailto:edu.conference18.10.2022@gmail.com

