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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1  

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі 20-ої Всеукраїнської наукової 

конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». Конференція 

відбудеться 7-9 жовтня 2021 р. в м. Києві в Національному історико-

архітектурному музеї «Київська фортеця». В залежності від ситуації її може 

бути проведено в онлайн-форматі. 

Напрями роботи конференції: 

1. Теоретико-методологічні питання історії науки і техніки. 

3. Проблеми історії науки та освіти в Україні і в світі. 

4. Розвиток техніки в історичному аспекті. 

5. Внесок у науку і техніку видатних вчених та інженерів. 

Розпорядок роботи конференції: 

7 жовтня. 9-00 – 12-00   Заїзд учасників і поселення.  11-00 – 12-00  

Реєстрація учасників. 12-00 – 14-00  Екскурсія по музею «Київська фортеця». 

14-00 – 17-00  Відкриття конференції. Пленарне засідання. 17-30 – 19-30  

Товариська зустріч.  

8 жовтня.   9-00 – 12-30   Секційні засідання. 13-30 – Екскурсія в один з 

київських музеїв 

9 жовтня. 9-00 – 10-00  Підведення підсумків. 10-00 – 13-00  Екскурсія по 

Києву. З 14-00  від’їзд учасників.  

Для своєчасного формування програми конференції і завчасного видання 

її матеріалів заявку на участь (форма заявки додається, ім’я файлу, напр., 

«Петренко. Заявка») і текст доповіді (три сторінки в редакторі Word кегель 14 

через 1 інтервал, ім’я файлу, напр., «Петренко») просимо надати в Оргкомітет 

не пізніше 15 липня 2021 року за адресою lagrif35@gmail.com. Просимо точно 

позначати файли та не використовувати спеціального форматування. 

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявки. 

Телефони для довідок:  067-407-65-76,  067-989-60-91 

З повагою 

 

Голова Оргкомітету, 

Заслужений діяч науки  

і техніки України, 

д.т.н., професор                         Гріффен  Л.О.  

mailto:lagrif35@gmail.com


 

Заявка  

на участь в 20-ій Всеукраїнській конференції  

«Актуальні питання історії науки і техніки» 

7-9 жовтня 2021 р. в м. Києві 
 

 

 

1. Прізвище, ім’я,       

по-батькові 

 

2. Вчене звання, 

науковий ступінь 

 

3. Місце роботи  

4. Посада  

5. Адреса  

6. Телефон, факс  

7. E-mail  

8. Тема доповіді  

9. Потреба в житлі  

(так, ні) 

 

 

 


