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До Міжнародного дня освіти 

 

Топ-тема BEP-2021: 

«Розвиток дистанційної освіти та цифрових технологій в освіті» 
 

ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ 
1. Вища освіта в епоху глобалізації: найкращі практики, інновації, 

ефективність. Адаптивність до нових умов під час пандемії та карантину. 

2. Загальна середня освіта та формування особистості у 21 столітті: завдання, 

методи, технології та нові підходи. Організація та підвищення якості 

дистанційної середньої освіти. 

3. Фахова передвища освіта: інтеграція теорії та практики. Адаптація до 

сучасних реалій. 

4. Дошкільна освіта: педагогічна майстерність, ефективні педагогічні методи та 

прийоми. 

 

Через пандемію COVID-19 форум BEP 2021 відбуватиметься у форматі ONLINE. 

 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 

09.30 - 10.00 Реєстрація учасників на електронній платформі форуму. 

10.00 - 10.30 Відкриття форуму. 

10.30 - 12.00 Пленарне засідання. 

12.00 - 13.00 Перерва. 

13.00 - 14.20 Робота дискусійної панелі №1. 

14.20 - 14.30 Перерва. 

14.30 - 15.50 Робота дискусійної панелі №2. 

15.50 - 16.00 Перерва. 

16.00 - 17.20 Робота дискусійної панелі №3. 

17.20 - 17.30 Перерва. 

17.30 - 18.50 Робота дискусійної панелі №4. 

18.50 - 19.00 Підведення підсумків. 

 

Мови міжнародного форуму: англійська, українська.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ В 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ 
Кількість авторів: не більше трьох. Мова тез: англійська. Обсяг – 1-5 сторінок 

формату А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – 

книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 

1,25  см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на 



джерела згідно міжнародного бібліографічного стандарту APA-2010, по тексту 

подаються у квадратних дужках. Ключові слова англійською мовою. 

 

Структура тексту: 
1 – ім’я та прізвище автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль - 14); 

2 – відомості про автора: науковий ступінь скорочено, посада, місце 

роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль - 12, без виділення); 

3 – вільний рядок; 

4 – назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14); 

5 – вільний рядок; 

6 – ключові слова (кегль – 12, курсив); 

7 – вільний рядок; 

8 – текст; 

9 – вільний рядок; 

10 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль - 

14), 

11 – вільний рядок; 

12 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль - 14). 
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Analysis of the development of digitalization of the education system [1] allows 

us to conclude… 
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ДОПОВІДЕЙ 

до 24 грудня 2020 року! 
 

Реєстрація на форум здійснюється за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1OhEfoxRsoz4zu4K2ex1hFGlUE

GbPQuwViw7ImwfXiW1RHA/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1OhEfoxRsoz4zu4K2ex1hFGlUEGbPQuwViw7ImwfXiW1RHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1OhEfoxRsoz4zu4K2ex1hFGlUEGbPQuwViw7ImwfXiW1RHA/viewform


Вартість участі у форумі становить 250 грн. Учасник форуму отримує 

можливість взяти участь у форумі, опублікувати тези в електронній збірці 

матеріалів форуму (за умови дотримання вимог до оформлення тез) та 

включення теми доповіді та ім’я автора (авторів) у програму форуму (програму 

буде опубліковано в електронному вигляді). 

Не забудьте прикріпити тези доповіді! 

Рахунок для сплати участі у форумі надсилається після реєстрації.  

 

 

КОНТАКТИ 
 

Секретарі оргкомітету: 

 

К.е.н., доцент Оксана Марухленко (загальні питання, конференція ZOOM) 

тел.: +380958916608 

E-mail: study.fop@gmail.com 

 

К.е.н., доцент Оксана Бєлякова (питання публікації) 

тел.: +380502711224 

E-mail: tttt66t@ukr.net 

 

К.е.н., доцент Сергій Касян, голова Департаменту сприяння науково-освітньому 

співробітництву Україна-ЄС (консультації учасників з країн ЄС) 

E-mail: syakasian@ukr.net 

 

Електронна адреса оргкомітету: forumbep@gmail.com 

 

Більш детальну інформацію дивіться на сайті форуму: 

http://bep.s-time.org/ 


