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Вельмишановні колеги! 
Кафедра загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління, 

науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  
«Підготовка компетентного фахівця в умовах глобалізаційних процесів», 

яка відбудеться 17 жовтня 2014 р. 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти. 
2. Поєднання кращого зарубіжного досвіду з національними традиціями у 

підготовці сучасних фахівців. 
3. Форми, методи, засоби та технології в програмі підготовки майбутніх 

фахівців. 
4. Професійна підготовка фахівців: історичний аспект. 
5. Підготовка майбутнього фахівця в контексті інтеграції України до 

європейського освітнього простору. 
 
Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська. 
Мета проведення заходу: сприяти розвитку досліджень у галузі педагогіки 

вищої школи України, інформувати суспільство про дослідження актуальних 
проблем підготовки сучасного фахівця. 

Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому збірнику, до якого 
увійдуть статті, що будуть оформлені згідно з вимогами, опублікованими у 
Бюлетені ВАК України. 

Для участі у конференції необхідно до 1 вересня 2014 року надіслати на 
електронну адресу oksana2011ua@mail.ru   

1) заявку з відомостями про учасника, яка повинна містити назву теми 
доповіді, напрям роботи конференції, прізвище, ім’я по батькові автора (повністю), 
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, адресу (обов’язково вказати 
поштовий індекс, область), телефон, адресу електронної пошти, форму участі в 
конференції: виступ, виступ та публікація статті, публікація статті.  

2) текст статті, оформленої відповідно до вимог (інформація додається) 
3) скановану завірену рецензію наукового керівника або фахівця з відповідної 

галузі досліджень (для учасників, які не мають наукового ступеня); 
3) скановану квитанцію про грошовий переказ коштів (відповідно до кількості 

сторінок та організаційний внесок). 
 
Контактні особи: Кудла Марія Валеріївна (093-675-86-74), Ткачук Лариса 

Василівна (067-909-09-06).  
 



Вимоги до оформлення публікацій: 
Статті до фахового збірника повинні мати такі елементи (вписані у текст 

статті та виокремлені у ній жирним шрифтом):  
– Постановка проблеми у 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 (бібліографічні посилання у тексті беруться у 
квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку джерел, друга – номер 
сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера 
джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні 
крапка ставиться після дужок, посилань). 

– Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку.  

– Список використаних джерел (згідно із вимогами, вказаним у (Бюлетені 
ВАК №3, 2008 р.)(до 10 джерел).  

  Бібліографічні джерела наводяться у порядку цитування. 
Загальний обсяг: 8–10 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 см, редактор Word, тип файлу RTF. 
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом 

або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 
300 dpi. 

На першій сторінці у першому рядку зліва вказати шифр УДК, у правому 
верхньому куті в другому рядку – прізвище та ім’я. Через рядок по центру великими 
літерами – назва статті. Після назви статті –  анотації (7–8 рядків) та ключових слів 
трьома мовами (українською, російською та англійською) (інтервалом 1).  

Вартість друку сторінки статті – 25 грн. 
Організаційний внесок за участь у конференції становить: за умови 

безпосередньої участі – 100 грн., заочна участь – 50 грн. Проживання за рахунок 
учасників конференції.  

Кошти просимо надсилати поштовим переказом на поштове відділення 
№ 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з приміткою: до запитання Проценко Оксані 
Володимирівні. 

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, оформлені з 
порушенням вимог до оформлення, публікуватися не будуть. Відповідальність за 
зміст публікації повністю несуть її автори (автор). 

Остаточне рішення про публікацію матеріалів приймає організаційний 
комітет. Інформація про підтвердження прийняття статей до друку буде надіслана 
на електронну адресу автора. 

  
Чекаємо Вашої участі! 


