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Від № 

На № від 

Ректорам 
вищих навчальних закладів 

Про проведення міжнародних, 
всеукраїнських конгресів, форумів, 
науково-практичних конференцій 
та семінарів студентів і молодих 
учених на 2016 рік 

Відповідно до підпункту 9 пункту 1 статті 62 Закону України «Про вищу 
освіту» з метою забезпечення прав осіб, які навчаються у вищих навчальних 
закладах, щодо участі у конгресах, форумах, науково-практичних 
конференціях, представлення матеріалів для публікацій, у жовтні - грудні 
2015 року Міністерством освіти і науки України здійснюватиметься робота з 
формування Плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-
практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених на 2016 рік. 

Тематика конференцій може включати розгляд проблем пріоритетного 
розвитку освіти і науки, у тому числі забезпечення інноваційного розвитку 
освітньої галузі, співпраці з Європейським Союзом, інтеграції вітчизняної 
освіти і науки у міжнародний простір, питання соціально-економічного та 
гуманітарного розвитку України, побудови громадянського суспільства. 

З метою гідного відзначення у 2016 році 25-річчя Незалежності України 
просимо запланувати у вищих навчальних закладах проведення конференцій і 
семінарів з нагоди знаменної дати та надати пропозиції для включення їх до 
Плану Міністерства. 

Пропозиції до Плану проведення конференцій та семінарів на наступний 
рік просимо надсилати за формами 1, 2, що додаються, до 1 листопада 
2015 року на адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 36, 
Інститут модернізації змісту освіти, відділ конкурсів і подій, к. 318, а також 
на е-шаіі: 5Ш(їпаика.топ@дікг.гіеІ (із зазначенням теми «Пропозиції назва 
витого навчального закладу) у форматі документ \Уогс1. 

Телефон для довідок: (044) 248-19-21. 

Заступник Міністра ^ " М.В. Стріха 

Д о р о ш е н к о Т . М . 248-19-21 
Балуба І.А. 4 8 1 - 3 2 - 1 8 
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Додаток 
до листа Міністерства освіти і 
науки України 
від І Ш . 2015 № ґ / 9 - У З Г 

Міжнародна конференція 
Форма 1 

Назва Тема Вищий Термін Кількість Назва Міністерства, 
конфе- конференції навчальний проведення учасни- зарубіж- відомства або 
ренції (семінару). заклад (число, ків від них країн установи, які є 

Основні (установа), місяць, рік) України та кіль- співорганізаторами 
питання, що відповідальний кість конференції, семіна 
пропонуються за проведення учасників ру від України та 
для обговорення заходу (адреса, від кожної зарубіжних країн 

телефон) із них 
1 2 3 4 5 6 7 

Всеукраїнська конференція 
Форма 2 

Назва 
конфе-
ренції 

Тема 
конференції 
(семінару). 
Основні 
питання, що 
пропонуються 
для обговорення 

Вищий навчальний 
заклад (установа), 
відповідальний за 
проведення заходу 
(адреса, телефон) 

Термін 
проведення 
(число, 
місяць, рік) 

Кількість 
учасників 

Міністерства, 
відомства або 
установи, які є 
співорганізаторами 
конференції, 
семінару 

Назва 
конфе-
ренції 

Тема 
конференції 
(семінару). 
Основні 
питання, що 
пропонуються 
для обговорення 

Вищий навчальний 
заклад (установа), 
відповідальний за 
проведення заходу 
(адреса, телефон) 

Термін 
проведення 
(число, 
місяць, рік) 

Всього у т.ч. 
іного-
родніх 

Міністерства, 
відомства або 
установи, які є 
співорганізаторами 
конференції, 
семінару 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор Інституту модернізації 
змісту освіти 

Директор департаменту вищої освіти 

Н.Б. Вяткіна 

С.І. Бондаренко 


