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Шановні колеги! 
 

Маємо за честь запросити Вас взяти участь  
у роботі конференції та виступити з доповіддю або 

повідомленням 
 

Робочі мови конференції – українська, російська 
 

На конференції пропонується робота таких секцій: 
 

∆ Історичні аспекти становлення та розвитку педагогічної освіти і 
науки. 

∆ Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних 
кадрів у вищій школі. 

∆ Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у 
процесі навчальної діяльності. 

∆ Інноваційні напрямки розвитку педагогічної науки в освітньому 
середовищі. 

∆ Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування сучасних 
методів навчання. 

∆ Організація навчального процесу у сільській школі. 
∆ Виховні аспекти сучасної педагогічної науки. 
 

УВАГА! 
Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику, 

затвердженому ВАК України «Психолого-педагогічні проблеми 
сільської школи». Публікація платна: 30 грн. за стор.  

Плата за неповну сторінку така ж як і за повну! 
 

При оформленні матеріалів необхідно дотримуватись таких вимог: 
 матеріал статті подається згідно вимог ВАК України у вигляді комп’ютерного файлу 

на електронних носіях і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів 
WORD (тип шрифту − Times New Romаn; кегль − 14); 
 обсяг статті 8-10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок; 
 формат А4; 
 міжрядковий інтервал − 1,5; 
 поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 25 мм. 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. 
Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає. 

 

Порядок розміщення матеріалу: 
1. Зверху у лівому кутку – жирним курсивом УДК 
2. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються імена і 

прізвища авторів;  
3. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкується 

назва статті; 



4. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст (посилання на 
використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер 
джерела та сторінка цитування у даному виданні, зразок [4, с.56]);  

5. Список використаних джерел, на які посилається автор, подається у кінці основного 
тексту (складений відповідно до нових вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).  

6. Після списку використаних джерел курсивом подається ім’я та прізвище автора, 
назва статті, анотація, ключові слова трьома мовами (українською, російською та 
англійською). 

Обсяг анотації – не менша 7 стрічок. Анотація подається паралельно українською, 
російською та англійською мовами. 

 
Приймаються тези доповідей для друку у збірнику тез «ТРАДИЦІЇ 

ТА ІННОВАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». 
Вартість сторінки – 30 грн. 
 

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: 
1. До друку приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату А4, включаючи 

ілюстрації і таблиці, підготовлені у форматі MS Word у вигляді комп’ютерного файлу з 
розширенням *.doc або *.rtf в шаблоні Normal.dot за нижчезазначеною схемою: 

 Прізвище автора набирати шрифтом Times New Roman 14; напівжирний; 
 місце навчання набирати шрифтом Times New Roman 14 курсив; 
 назва тез набирається шрифтом Arial 16, напівжирний; 
 текст тез набирати шрифтом Times New Roman 14; 

Інтервал між стрічками тексту – 1,5. Поля тексту 25 мм з усіх боків. Абзац – 10 мм. 
 
 
На одну статтю (тези) розсилається один авторський екземпляр збірника тез. 

Організаційний внесок  25 гривень. 
 

Для участі у роботі конференції необхідно до 30 вересня 2015року надіслати  
– заявку на участь у конференції; 
– матеріали доповіді. 
- грошові перекази 

Матеріали будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою: 
http://sno.udpu.org.ua/blog/     
 

Грошові перекази надсилати за адресою: 
20308. Черкаська обл. м. Умань, 8 поштове відділення а/с __820 

на ім’я  Сак Н. Г. 
Статті та тези доповідей на електронну адресу: 

Email: fakam110@ukr.net 
 
 

Контактні телефони:  секретар  (096 39 58 480) Вікторія Володимирівна 
          (096 45 85 144) Наталія Григорівна 
 
 
Організатори конференції: Комар Ольга Анатоліївна (0677555733) 

    Коберник Галина Іванівна (0679984564) 
 



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній  
ІНТЕРНЕТ-конференції 

 
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА: ТРАДИЦІЇ, 

РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Прізвище _____________________________________________________ 
Ім’я __________________________________________________________ 
По-батькові ___________________________________________________ 
Вчений ступінь ________________________________________________ 
Вчене звання __________________________________________________ 
Установа ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Посада _______________________________________________________ 
Назва матеріалів доповіді _______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Секція ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Координати для контакту:  
Індекс ______ 
Адреса _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон (роб., дом., моб.) _______________________________________ 
 
 
 
 
Дата             Підпис _______________ 

 


