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Всеукраїнська науково-методична конференція  

 «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: 
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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції 

«Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: 

методологія, методика і практика», що відбудеться 20 травня 2021 року на базі кафедри 

гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій. 

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68, Національний університет 

харчових технологій, кафедра гуманітарних дисциплін. 

 

Робота конференції буде організована за такими тематичними секціями: 

 

1. Методологічні засади дистанційного навчання. 

2. Сучасні методи викладання історії та культури у форматі дистанційного 

навчання. 

3. Освітні інновації у викладанні дистанційних курсів «Соціологія», 

«Політологія», «Право». 

4. Філософія, психологія, педагогіка в умовах дистанційного навчання.  

5. Формування мовної компетенції майбутніх фахівців у європейській освітній 

парадигмі. 

 

Форми участі у конференції:  

 Доповідь (повідомлення) із презентацією або без неї. 

 Участь без доповідей, але з поданням тез. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

 

Проведення конференції відбудеться дистанційно з використанням платформи Zoom 

(посилання на конференцію буде надіслане після отримання «Заявки» на участь). 

Участь у конференції безкоштовна. За бажанням учасники зможуть отримати 

сертифікат. 

 

 

 



Організаційний комітет: 

Голова – Шевченко О. Ю., доктор технічних наук, професор, ректор Національного 

університету харчових технологій. 

Заступник голови – Левицька Н. М., доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій. 

Заступник голови – Масненко В. В., доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

Заступник голови – Петренко І. М., доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

Заступник голови з технічних питань – Акутіна Н. В., провідний інженер 

Національного університету харчових технологій. 

 

Члени оргкомітету: 
Зав'ялов В. Л. – доктор технічних наук, професор кафедри процесів і апаратів 

харчових виробництв, заступник директора Навчально-наукового інституту харчових 

технологій із науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва. 

Кононец Н. В. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних 

наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Синявська Л. І. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

Кітов М. Г. – доктор філософських наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін 

Національного університету харчових технологій. 

Буравченкова С. Б. – кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних 

дисциплін Національного університету харчових технологій. 

Силка О. З. – доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін 

Національного університету харчових технологій. 

Нікітіна І. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Національного університету харчових технологій. 

Павлов В. Л. – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

Національного університету харчових технологій. 

Приблуда Л. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Національного університету харчових технологій. 

 
Відповідальний секретар – Пилипенко О. Є., доктор історичних наук, професор 

кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій. 

Технічний секретар – Логвиненко Н. В 
  

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу 

kafukrzn@ukr.net такі матеріали: 

1. Заявку на участь у конференції до 1 травня  2021 року (Додаток 1). 

2. Текст оформлених, відповідно до вимог тез доповідей до 15 травня  2021 

року (Додаток 2). 

 

Координатори конференції: 

Заступник голови оргкомітету з технічних питань – Акутіна Наталія Василівна, 

(044) 287 97 77. 

Відповідальний секретар – Пилипенко Олександр Євгенійович (+ 380952428378). 

Технічний секретар – Логвиненко Наталія Володимирівна, (044) 287 92 93, е-mail: 

kafukrzn@ukr.net. 
 

mailto:kafukrzn@ukr.net


Додаток 1 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-методичній інтернет-конференції  

«Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: 

методологія, методика і практика» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(українською та англійською) 

 

Науковий ступінь, звання, посада 

 

 

Установа (повна назва) 

 

 

Тема доповіді 

 

 

Секція 

 

 

Контактна адреса, телефон 

 

 

Е-mail 

 

 

Необхідність сертифікату  

 

 

Додаток 2 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику. 

Формат – А4, орієнтація – книжна. Матеріали підготовані та збережені у форматі 

Microsoft Word 97-2003 (*.doc).  Назва файлу – прізвище та ініціал імені учасника 

латинськими літерами (Dotsenko V.doc).  

Обсяг тексту – до 3 сторінок, поля – усі 20 мм, шрифт – Times New Roman, кегль – 

12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання тексту – по ширині, абзацний відступ – 

1,25 см. Нумерація  сторінок – не ведеться. 

Посилання на літературу подаються у квадратних дужках у тексті [3, с. 37 – 38], 

список літератури – у кінці після тексту в алфавітному порядку. Правила оформлення 

списку літератури – відповідно до чинного стандарту (ДСТУ ГОСТ 8302:2015). 

Назва статті – великими літерами по центру, ім՚я та прізвище автора – у правому 

верхньому куті. Місце роботи, місто та країна – по центру. Текст статті – українською або 

англійською мовами. 

Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними 

положеннями: 

- відповідальність за достовірність поданої інформації у своїй роботі несе автор; 

- оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що за своїм 

науковим рівнем, оформленням та термінами подання не відповідають установленим 

вимогам. 

 

 

 

 

 

 



 

Зразок оформлення тез доповіді: 

 

 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 

 

Олександр Пилипенко 

 

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна 

 

Текст 
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