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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти учать у роботі 
Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

 
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА  

В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ 
(11-12 квітня 2019 р.) 

 
Основні тематичні напрямки роботи конференції: 

 
1. Модернізація освіти України у контексті євроінтеграції. 
2. Методологічні і технологічні аспекти освітньої діяльності в умовах 

інтегрування України в європейській простір. 
3. Розвиток вітчизняної освіти як соціокультурного інституту. 
4. Психолого-педагогічні засади організації навчання і виховання в освітніх 

закладах різних рівнів. 
5. Розвиток вітчизняної освіти в історії української та зарубіжної школи і 

педагогіки.  
6. Актуальні проблеми педагогіки та соціальної роботи: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. 
 

Робоча мова конференції: українська. 
 
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць. 
 

Фінансові й організаційні умови: 
1. Оргвнесок у розмірі 100 гривень. (Оргвнесок призначений для друкування програми 

конференції,  сертифіката учасника та організаційних витрат). 
2. Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2019 року подати в Оргкомітет заявку 

_Петренко_заявка) та матеріали (підписані прізвищем автора – Петренко-стаття) на 
електронну адресу: kafpedag@gmail.com (тема листа: конференція) 

      Вартість публікації статті у збірнику наукових праць  – 30 грн. за 1 стор. 
Пересилання матеріалів конференції «Новою поштою» – за рахунок одержувача. 

 
Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження інформації про 

прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку та підтверджується надісланою 
сканкопією квитанцією (файл підписується за прізвищем автора – Петренко_квитанція). 

 
Контактні телефони:  
097 899 75 65 (д.п.н. Карпенко Ореста Євгенівна) 

ОРГКОМІТЕТ  

mailto:kafpedag@gmail.com


 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПАРЦЬ 
 

Обсяг – 8-10 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен 
бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. 
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. 
Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти 
символи дефісу і тире. 

Статтю та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, 
підписувати за прізвищем автора (наприклад, Петренко.docx).  

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. 
Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору 
матеріалів для публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають 
відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.  

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я по-батькові, науковий ступінь, 
вчене звання (довідка про автора), контактні телефони, e-mail. 

 
ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО АВТОРА: 
Петренко Людмила Іванівна – аспірант кафедри педагогіки Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 
моб. 
е_mail  
№ відділення «Нової пошти», місто.  
 

Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора.  
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 
Людмила ПЕТРЕНКО, 

(Дрогобич, Україна) 
   

ІДЕЯ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 
ТЕКСТ 
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