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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  
Всеукраїнському науково-методичному семінарі  

«Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів» 
(для магістрантів, молодих науковців та викладачів ВНЗ),  

що проводиться  28 лютого 2014 р. Кафедрою загальної педагогіки, педагогіки вищої 
школи та управління Уманського державного педагогічного університету  

 імені Павла Тичини 
 

Напрями роботи семінару: 

1. Зміст та технології професійної підготовки педагогічних кадрів. 

2. Формування професійного мислення педагога. 

3. Професійна педагогічна етика. 

4. Загальнокультурна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів. 

5. Психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів. 

Робочі мови семінару: українська, російська. 
Умови участі у семінарі: 

1. Для участі у семінарі необхідно до 28 січня 2014 року подати до оргкомітету 
такі матеріали: 

• заявку (зразок додається); 
• текст доповіді у електронному варіанті; 
• копію квитанції про оплату друку матеріалів. 
2. За результатами всеукраїнського семінару планується підготовка та видання 

тезового збірника матеріалів.  Вартість однієї сторінки – 20 грн. 
3. За особисту участь у науково-методичному семінарі учасники отримають 

сертифікат. 
Вимоги до оформлення публікацій: 

Матеріали готуються в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – 
Times New Roman; кегль – 14); обсяг статей 2–5 сторінок друкованого тексту, без 
нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, 
праве – 20 мм. 

 
 
 



Порядок розміщення матеріалу: 
1. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються імена і 

прізвища авторів. 
2. Посередині малими літерами, звичайним накресленням друкуються науковий 

ступінь, вчене звання та посада, місце роботи автора(ів) публікації. 
3. Посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкується назва 

публікації. 
4. З абзацу друкується основний текст. 
5. Перелік використаних джерел, на які посилається автор, набирається у кінці 

основного тексту і складається відповідно до стандарту з бібліографічного опису 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічні джерела  наводяться у алфавітному порядку. 

 
ЗРАЗОК 

Оксана Шаповал 
викладач кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління 

Уманського державного педагогічного університету  
імені Павла Тичини 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

Текст статті 
Список використаних джерел: 

1.     Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / Збірник. 
Стратегія реформування освіти в Україні / О. Овчарук. – К.: КІС, 2003. – 296 с. 

Заявка учасника 
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача______________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання____________________________________ 
Місце роботи, посада _____________________________________________ 
Назва матеріалів доповіді _________________________________________ 
Напрям роботи семінару__________________________________________ 
Форма участі у семінару (вказати необхідне): виступити з доповіддю,____ 
взяти участь як слухач,  публікація матеріалів________________________ 
Адреса _________________________________________________________ 
Телефон, e-mail __________________________________________________ 
Матеріали доповідей надсилаються у вигляді комп’ютерних файлів на 

електронну адресу: oksana2011ua@mail.ru, з поміткою: на семінар 2014. Грошові 
перекази просимо здійснювати за адресою: 20308, поштове відділення № 308, 
м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання Проценко Оксані 
Володимирівні.  

Більш детальну інформацію про науково-методичний семінар  
можна отримати:  за телефонами 096-571-49-32 (Бойченко Валентина Василівна)   

096-169-92-05 (Проценко Оксана Володимирівна).  
Чекаємо на Вас! 


