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Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Ректорам закладів вищої освіти

Щодо проведення УІІ-го 
конкурсу наукових статей 
«М истецтво жити разом -2021»

Шановні колеги!

Повідомляємо, що у 2021 році стартує конкурс наукових статей 
«М истецтво жити разом» (далі -  Конкурс). Конкурс проводиться М іжнародним 
культурним центром «Сяйво» за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти», Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
Національної академії педагогічних наук України, Київського університету 
імені Бориса Грінченка, Національного технічного університету України 
«Київського політехнічного інституту», Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана, Криворізького 
економічного інституту, Вінницького державного педагогічного університету 
імені М ихайла Коцюбинського, Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Конкурс проходить для бакалаврів, магістрів, та аспірантів державних та 
приватних закладів вищ ої освіти України за такими науковими напрямками: 
історія, релігія, культура, мова, суспільно-політичне та правове життя, особиста 
позиція кожного.

До участі у Конкурсі приймаються статті, які раніше не публікувалися. 
Обсяг конкурсних статей не має перевищувати 5 сторінок (11 кеглем). З 
детальними умовами оформлення робіт можна ознайомитися на сайті 
www.syaivo.org
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Останній термін подання робіт -  10 червня 2021 року.
Наукові статті розглядатиме й оцінюватиме компетентне журі.
Статті усіх фіналістів конкурсу (2 бакалаврів, 2 магістрів і 2 аспірантів) 

буде опубліковано у міжнародному науковому збірнику, що відповідає 
європейським академічним стандартам. Усі витрати на публікацію статей за 
рахунок М іжнародного культурного центру «Сяйво».

Студентів, які отримали перше місце у своїй категорії (бакалавр, магістр, 
аспірант) буде нагороджено планшетами.

Заявки на участь у Конкурсі та наукові статті надсилайте на електронну 
адресу: lconkurstatey@ gmail.com.

Оголошення результатів Конкурсу відбудеться 18 червня 2021 року. 
Результати буде опубліковано на сайті www.syaivo.org

Додаткова інформація за телефонами: (044) 425 14 57; 095 382 55 38.

З повагою
Директор Євген БАЖ ЕНКОВ

Китрар В.С. (044) 248-21-67
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