
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ   ОСВІТИ 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 
 

Навчально-науковий інститут  

заочної і дистанційної освіти 
 

КАФЕДРА ПРАВА, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ 

запрошує до участі у 
ІІ Регіональній науково-

теоретичній    інтернет-конференції 
 

 

«Історія Закладу вищої   освіти 

«Подільський 

державний університет» в 

персоналіях» 

 
яка відбудеться у дистанційному форматі 

24 квітня 2023 року 
 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Діяльність закладів аграрної освіти 

Кам’янця-Подільського в персоналіях (1919 -

1935 рр.). 

2. Вчені-педагоги Закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет»: наукова 

та освітня діяльність (1954 – 2023 рр.). 

3. Педагогічні працівники відокремлених 

структурних підрозділів Закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет». 

Метою конференції є не лише підняти 

з полиць архівів документи, а написати нові 

живі сторінки життєвого та професійного 

шляху наших колег, наповнивши їх 

враженнями від особистих спогадів та 

стосунків. 

Завдяки Вашій участі у конференції, 

зібрані матеріали стануть джерелом 

наступних золотих сторінок історії Закладу 

вищої освіти «Подільський державний 

університет». 

 

 

 

Організаційний комітет конференції: 

 Боднар Алла Миколаївна,  

тел. (097) 390-46-52 

 Попович Микола Дмитрович, 

тел. (067) 932-00-40 

 Каденюк Олександр Степанович, 

тел. (067) 707-95-04 

 Ляска Оксана Петрівна, 

тел. (067) 912-13-39 

 Нестеренко Валерій Анатолійович, 

тел. (097) 540-39-66 

 Михайлик Артур Олександрович, 

тел. (097) 445-20-08 

 Рарицька Вікторія Борисівна, 

тел. (098) 794-64-30 

 Гораш Катерина Вікторівна, 

тел. (098) 527-12-40 

Робочі мови конференції: 

 українська 

 англійська 

 

Форми участі в конференції: 

 дистанційна (доповідь, публікація) 

 заочна (лише публікація) 
 

 

Умови участі в конференції: 

Для участі в конференції необхідно до 

20 квітня 2023 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету 

bodnar.alla@ukr.net: 

 заявку на участь; 

 тези доповідей в електронному 
вигляді. Файли називати за взірцем: 
Petrenko_Zayavka; Petrenko_Dopovid. 

 У темі повідомлення вказати 
«Матеріали на конференцію 24.04.2023р.» 

 

 

Контакти оргкомітету конференції: 

Заклад вищої освіти 
«Подільський державний університет», 

вул. Шевченка, 12, 

м. Кам’янець-Подільський, 

E-mail: bodnar.alla@ukr.net: 

 

 

Участь у конференції 

БЕЗКОШТОВНА 

mailto:bodnar.alla@ukr.net
mailto:bodnar.alla@ukr.net


 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ІІ Регіональної науково-теоретичної 

інтернет-конференції 

 
 

«ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

В ПЕРСОНАЛІЯХ» 

 

24 квітня 2023 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        м. Кам’янець-Подільський, 2023 р. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

 
текст доповіді обсягом до 4 сторінок 

формату А4 (з урахуванням рисунків, 

таблиць, формул) подається у вигляді 

файлу з розширенням *.doc або 

*.docx; шрифт – Times New Roman 14 

кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 

– 20 мм; відступ абзацу – 10 мм; таблиці 

повинні бути зроблені в MS Word за 

допомогою   табличного   редактора (слово 

«таблиця» пишеться з великої літери справа 

(без лапок), а її назва - по центру рядка); 

підписи розміщуються під рисунками (рис. 

1 - в тексті; Рис. 1. - в назві); назви рисунків 

і таблиць обов'язкові; в тексті посилання на 

використані джерела позначаються 

квадратними дужками з вказаним 

порядковим номером джерела за списком і 

через кому – номери сторінок, наприклад [3, 

с. 173]. 

Автор несе відповідальність за 

додержання норм авторського права, 

достовірність наведених фактичних даних, 

посилань на джерела, імена та назви. 

Матеріали, що оформлені з 

відхиленнями від встановлених вимог, не 

приймаються до публікації. 

На електронну пошту кожного 

учасника буде надіслано посилання на 

електронний доступ до матеріалів 

конференції. 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

Микола Попович,  

доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри права, професійної та 

соціально-гуманітарної освіти, Закладу 

вищої освіти «Подільський державний 

університет», м. Кам’янець-Подільський 

 

Алексєєва Олена Семенівна 

– видатний український 

вчений-селекціонер і педагог 

 

Однією з особистостей, яка 

прославила Заклад вищої освіти 

«Подільський державний університет» є 

доктор сільськогосподарських наук, 

професор Алексеєва Олена Семенівна. 

 
Перелік використаних джерел 

1. Філіпчук П. А. Алексєєва Олена 

Семенівна. Енциклопедія сучасної України. 

Т.3. К.: Наукова думка. 2001. С. 277–278. 

 
 

Доповіді будуть опубліковані у формі 

електронного збірника матеріалів конференції 

та розміщені на сайті: 

www.pdatu.edu.ua 

 
 

Щиро дякуємо за співпрацю! 

Прізвище, ім’я, по- 

батькові 

 

Місце роботи 
(навчання), посада 

 

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

№ та назва секції  

Форма участі: 

дистанційна 

заочна 

 

Номер телефону  

E-mail  

 

http://www.pdatu.edu.ua/

