МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНИСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ВАС
до участі у науково-практичній конференції
«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми
і перспективи розвитку»,
яка відбудеться 21 травня 2019 року
на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
за адресою: м. Одеса, пл. Михайлівська, 17.
До участі у науково-практичній конференції запрошуються керівники,
науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти, студенти,
аспіранти, докторанти та інші зацікавлені особи.
Напрями роботи конференції
1. Проблемний контур сучасної педагогічної науки та освіти: філософський,
психологічний, соціокультурний вимір.
2. Розвиток особистісно-професійної компетентності педагога в умовах
інноваційних змін в освіті.
3. Трансформації змісту та технологій неперервної педагогічної освіти:
методологія, теорія, практика.
4. Реалії та перспективи Нової української школи.
5. Модернізація вітчизняної освіти: рівність, доступність, особливість.
6. Інновації як засіб прогресивних змін в освіті: теорія і практика
7. Виховання особистості у вимірі нових освітніх реалій
Регламент роботи конференції:
9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції.
9.00-15.00 – виставка «Сучасна освіта: традиції, досвід, інновації».
10.00-10.15 – відкриття конференції.
10.15-12.00 – пленарне засідання.
12.00-12.30 – брейк-кава.
12.30-14.30 – Робота секцій.
14.30-15.00 – Закриття конференції.
Мови проведення конференції: українська, російська, англійська.

Передбачається публікація тез доповідей.
Електронна версія збірника та програма конференції будуть розміщені в
загальнодоступних електронних бібліотеках, включаючи веб-сайт академії.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який
складає 200 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на
проведення конференції, видання програми і збірника матеріалів конференції.
Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника
матеріалів, програми та сертифіката заочним учасникам конференції Новою
поштою (оплата за пересилку при отриманні).
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції, оплачуються
учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
Вимоги до оформлення публікації
Оргкомітет приймає тези доповіді обсягом 3-4 сторінки. У випадку
більшого обсягу тексту оргвнесок додатково оплачується – 35 грн за кожну
сторінку.
Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word у вигляді
комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman,
кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу,
ліворуч, праворуч – 20 мм, абзацний відступ – 12 мм, усі поля сторінки – 20 мм.
Перший рядок – назва напряму (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому
краю).
Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний,
вирівнювання по правому краю).
Третій рядок – пропуск.
Четвертий рядок – назва тез доповіді (великими літерами, шрифт –
жирний, вирівнювання по центру).
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за
зразком [3, с. 12], де перше число означає порядковий номер у списку
використаних джерел, друге – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен
бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису. Приклад
оформлення: Додаток 1.
Автор відповідає за зміст тез, особисте авторство, достовірність фактів,
цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція
залишає за собою право структурувати статті за тематикою.
Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з
викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук.
Учасники конференції мають до 8 травня 2019 року надіслати на
електронну адресу: cinovka@ukr.net з поміткою «на конференцію» заявку
(Додаток 2), тези та скановану чи сфотографовану копію квитанції про переказ
організаційного внеску. Назва файлів – за прізвищем та ініціалами автора,
наприклад, «Прізвище_Заявка», «Прізвище_Тези».
Реквізити для перерахунку оргвнеску: поповнення платіжної картки
«Приватбанку» за номером 5168 7573 7047 2138 Полещук Лілія Василівна,
обов’язково вказуючи «на конференцію від (ПІБ)».

З питань організації, участі і роботи конференції звертатися до:
Левчишена Дениса Івановича, контактный тел.: 098 288 06 89,
е-mail: levchishen90@ukr.net,
Полещук Лілії Василівни, контактный тел.: 067 716 15 10,
е-mail: cinovka@ukr.net
Чекаємо на Вас!

Додаток 1
Зразок оформлення тексту
Напрям: Проблемний контур сучасної педагогічної науки та освіти:
філософський, психологічний, соціокультурний вимір
Іванов Іван Іванович
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри освітньої політики
Одеської академії неперервної освіти

НАЗВА ДОПОВІДІ
Текст
Список використаних джерел
1. Сагач Г. М. Скарби Краси: монографія / Г. М. Сагач. – К.: КВІЦ, 2019 – 296 с.

Додаток 2
ЗАЯВКА
Прізвище, ім'я, по батькові______________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання__________________________________________
Місце роботи або навчання______________________________________________
Посада (повністю)______________________________________________________
Контактний телефон____________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)_________________________________________
Поштова адреса, номер відділення Нової пошти ____________________________
Назва напряму роботи конференції:_______________________________________
Тема доповіді (тези):____________________________________________________
Форма участі у конференції (вказати): очна / заочна

