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Вельмишановні колеги! 

З А П Р О Ш У Є М О    В А С 
25 квітня 2014 року  

до участі у ІІІ Міжнародній онлайн-Інтернет-конференції 
«Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського» 

 
Напрями роботи конференції: 

1. Модернізація ідей Я. А. Коменського у контексті реалізації дошкільної, середньої та вищої освіти. 
2. Порівняльний аналіз та історична ретроспектива використання вчення Я. А. Коменського. 
3. Сучасні особливості дидактики і методики викладання окремих дисциплін у навчальних закладах різних 

рівнів. 
4. Лінгводидактика: історія та сучасність. 
5. Психодидактика: від теорії – до практики 
 

Доповіді будуть розміщені на сайті komeniana.udpu.org.ua. За результатами конференції планується 
підготовка та видання тезового збірника матеріалів конференції («Вісника лабораторії дидактики імені Яна 
Амоса Коменського «FOLIA COMENIANA»») та фахового збірника статей.  
 

Для участі у конференції необхідно:  
 надіслати до 20.04.2014 р. на електронну адресу dydaktyka@rambler.ru (у окремих файлах з назвами 

на кшталт: Симоненко_стаття): заявку для участі у конференції (бланк заявки додається); текст 
фахової статті (8–10 сторінок), оформленої відповідно до вимог (інформація додається; вимоги до 
оформлення дивіться на сайті www.udpu.org.ua); текст тез (2–5 сторінок); 

 зареєструватися на сайті конференції (за півтори години до початку конференції): 
http://dydaktyka_komenski.onuebinar.ru (e-mail для зв’язку: osadchenkoinna@rambler.ru) 

 
Початок конференції: 25 квітня 2014 року об 11.00 (за київським часом). Час проведення – 2 години. 

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, китайська. 
 

Шановні колеги! Просимо, для уникання непорозумінь, сплачувати кошти за друк матеріалів конференції та участь у 
ній тільки після підтвердження у телефонному режимі факту прийняття до розгляду Ваших публікацій. Після 

підтвердження прийняття матеріалів надіслати на вказану електронну адресу копію квитанції про оплату. 
Фінансові умови: вартість сторінки статті – 25 грн. Організаційний внесок – 50 грн. 

Грошові перекази надсилати на електронну картку за № 6762468312791415 (Ніколайчук Ірина, Приватбанк). 
Оргкомітет конференції: тел.: 0995206754 – Осадченко Інна Іванівна. Е-mаі1: dydaktyka@rambler.ru 
 

Редактори залишають за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці 
конференції, та поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її 

автори (автор). 
 

 
 
 



 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у ІІІ Міжнародній онлайн-Інтернет-конференції 
«Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення», 

яка відбудеться 25 квітня 2014 року  
Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь, учене звання  
Посада  
Установа, країна  
Домашня адреса, країна  
Телефон  
E-mail  
Тема доповіді  

 
Вимоги до статті та тез: 

Статті та тези до збірників 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; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 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 вказаному напрямі.  
– Список використаних джерел (згідно із вимогами, вказаними у Бюлетні ВАК №5, 2009 р.) (до 10 

джерел). 
Вимоги до оформлення бібліографічного опису фахової статті 

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 необхідно виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 
На першій сторінці вказати шифр УДК у першому рядку зліва; прізвище та ініціали вказати у правому 

верхньому куті, нижче – науковий ступінь (якщо є), посада та місце роботи (без скорочень). Назва статті – 
великими літерами у центрі.  

Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після назви статті ПІП 
автора(ів), назви статті, анотацій (15 рядків) та ключових слів (5 рядків) трьома мовами (українською, 
російською та англійською) (інтервалом 1).  

Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого 
фахівця з науковим ступенем. 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
Обсяг: 2 5 сторінок. Стандарти: кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см., 

поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. 
 

Зразок оформлення тез: 
Людмила Соломко, 

к. пед. н., доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Україна 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Текст тез 
 

Список використаних джерел (2–3 найменування) 
 

Чекаємо Вашої участі! 


