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запрошують взяти участь  
у Міжнародній науково-практичній конференції 

«ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ»,  

яка відбудеться 30–31 жовтня 2014 р. на базі  
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Модернізація освітніх стандартів і навчальних програм підготовки майбутніх 

учителів на основі компетентнісного підходу. 
2. Адаптація національної системи педагогічної освіти до стандартів країн 

Європейського Союзу. 
3. Взаємодія ринку освітніх послуг та ринку праці у підготовці майбутнього 

вчителя. 
4. Дидактичні, методичні та виховні аспекти сучасної підготовки майбутнього 

вчителя. 
5. Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутніх учителів. 
6. Історія педагогічної освіти. 
Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська. 
За результатами конференції планується підготовка та видання тезового збірника 

матеріалів конференції і двох збірників статей «Проблеми підготовки сучасного 
вчителя» та «Порівняльно-педагогічні студії», які внесені до переліку фахових видань 
України. 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 4 жовтня 2014 року: 
1) заявку для участі, яка повинна містити назву теми доповіді, напрям роботи 

конференції та відомості про автора (прізвище, ім’я по батькові повністю, науковий 
ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса (обов’язково вказати поштовий індекс, 
область), телефон, адреса електронної пошти);  

2) електронну версію доповіді, оформлену відповідно до вимог (інформацію про 
вимоги до оформлення тез та фахової статті подано в додатку); 

Матеріали просимо надсилати на адресу: red_viddil@mail.ru з поміткою: 
Міжнародна конференція.  

Детальну інформацію можна отримати з додатку до інформаційного листа, на 
сайті nauka.udpu.org.ua та електронною поштою red_viddil@mail.ru, а також за телефонами:  

(04744)4-02-81 (науковий відділ), 
(093)423-85-87 (Загоруйко Людмила Олексіївна), 
(097)444-15-37 (Руденко Вікторія Миколаївна). 

 

З повагою, оргкомітет конференції 



Додаток до інформаційного листа  
Міжнародної науково-практичної конференції  

«Основні напрями підготовки сучасного вчителя: глобалізація, 
стандартизація, інтеграція», 

яка відбудеться 30–31 жовтня 2014 р. на базі  
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
За результатами конференції планується підготовка та видання тезового збірника 

матеріалів конференції та фахових збірників статей. 
 
Вимоги до оформлення публікацій у матеріалах наукового заходу: 
– Тези приймаються до друку українською, польською, російською або 

англійською мовою. Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату 
А4, заповнення останньої сторінки не менше 75 %. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 
2,5 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, 
міжрядковий інтервал – 1,5. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали 
автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез 
друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей 
повинна мати такий вигляд: Nagorna_tezykonf.  

– Грошовий переказ коштів за публікацію тез здійснюється після підтвердження 
інформації про прийняття матеріалів до друку. Орієнтовна вартість 1 сторінки друкованого 
тексту – 20 грн.  

 
Вимоги до оформлення статей до фахових збірників  «Проблеми підготовки 

сучасного вчителя» та «Порівняльно-педагогічні студії»: 
Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК 

України від 15.01.2003 року №7-05/1:  
 Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями.  
 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.  

 Формування мети статті (постановка завдання).  
 Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  
 Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  
 Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК). 
Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через 

кому вказується номер джерела та сторінка цитування в даному виданні (зразок [4, с. 56]). 
Загальний обсяг: від 8 сторінок друкованого тексту формату А-4. 
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 

відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word. У тексті слід використовувати символи за 
зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). Малюнки, виконані векторною 
графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані. Скановані малюнки 
виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.  



Порядок розміщення матеріалу: 
В першому рядку зліва – шифр УДК, далі по центру ім’я та прізвище автора або 

авторів, нижче – назва статті – великими літерами по центру.  
Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення трьома 

мовами (українською, російською (або польською) та англійською): імені та прізвища 
авторів, назви статті, анотації та ключових слів.  

Анотації наукового тексту подають основні відомості й висновки, потрібні для 
початкового ознайомлення з документом. Обсяг анотацій українською, російською мовами – 
500 друкованих знаків (не менше 10 рядків), англійською – 800 друкованих знаків. 

Науковці без наукового ступеня обов’язково надсилають рецензію наукового 
керівника/фахівця з відповідної галузі досліджень (сканований варіант завіреного 
документу). 

Назва файлу статті до збірника повинна мати такий вигляд: Nagorna_stattyakonf.  
Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть. Інформація про 

підтвердження прийняття статей до друку буде надіслана на електронну адресу автора.  
Грошовий переказ коштів за публікацію статті здійснюється після підтвердження 

інформації про прийняття матеріалів до друку. Орієнтовна вартість 1 сторінки друкованого 
тексту – 30 грн.  

Довідкова інформація для учасників конференції 
1. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези або статті, якщо вони не 

відповідають вимогам або тематиці конференції, а також право редагування тез. 
2. Організаційний внесок за участь у конференції становить: за умови 

безпосередньої участі – 100 грн., заочна участь – 50 грн. 
3. Переказ коштів за друк матеріалів та організаційний внесок здійснювати за 

адресою: а/c 808, 20308, м. Умань-8, Черкаська обл., на ім’я Руденко Вікторії 
Миколаївни.  

 

Заявка на участь 
у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Основні напрями підготовки сучасного вчителя:  
глобалізація, стандартизація, інтеграція»  

Прізвище, ім’я, по батькові:____________________________________________________________ 
Науковий ступінь, учене звання:________________________________________________________ 
Посада:_____________________________________________________________________________ 
Установа:___________________________________________________________________________ 
Країна, адреса:_______________________________________________________________________ 
Контактні телефони: ___________________________E-mail: ________________________________ 
Форма участі:________________________________________________________________________ 
Секція конференції:___________________________________________________________________ 
Тема доповіді:________________________________________________________________________ 
Мультимедійна презентація: ні □ /так □  
Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ жовтня)  

 

Детальну інформацію можна отримати за електронною поштою red_viddil@mail.ru,  
а також за телефонами:  

(04744)4-02-81 (науковий відділ), 
(093)423-85-87 (Загоруйко Людмила Олексіївна), 
(097)444-15-37 (Руденко Вікторія Миколаївна). 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!  
З повагою, оргкомітет 


