
Вельмишановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у VIІІ Всеукраїнській інтернет - конференції 
 

«Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх 
учителів», 

яка відбудеться 28 жовтня 2015 року на базі Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
Напрями роботи конференції: 

1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах 
ВНЗ. 

2. Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутнього 
вчителя. 

3. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутніх 
учителів. 

4. Педагогічні технології вищої школи в історичному контексті. 
5. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції 

України до європейського освітнього простору. 
 

Початок конференції 28 жовтня 2015 р. об 11.00. Час проведення – 2 години. 
Робочі мови конференції: українська, російська, польська. 
 

Умови участі в конференції: 
1. Для участі у конференції необхідно: 

 Надіслати до 1 жовтня 2015 року на електронну адресу 
conferens@i.ua заявку (у окремих файлах з назвами на кшталт 
Гаврилюк_стаття) для участі у конференції (бланк заявки 
додається); текст фахової статті (8-10 сторінок), оформленої 
відповідно до вимог (інформація додається); 

 Зареєструватися на сайті конференції (за півтори години до 
початку конференції) http://sno.udpu.org.ua/blog; 

 Сплатити організаційний внесок у розмірі 50 гривень (для 
часткового покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих 
матеріалів конференції, інформаційно-організаційним 
забезпеченням).  

2. За матеріалами конференції планується підготовка та видання збірника 
наукових праць. Вартість однієї сторінки – 25 грн. 

 
Шановні колеги! Просимо, для уникнення непорозумінь, сплачувати кошти 
за друк матеріалів конференції та участь у ній тільки після підтвердження у 
телефонному режимі (097 483 33 93 Коломієць Наталія Андріївна) по факту 
прийняття до розгляду Ваших публікацій. Після підтвердження прийняття 
матеріалів надіслати на вказану електронну адресу копію квитанції про 
оплату.  



Грошові перекази просимо надсилати на електронну картку за номером 
5168757229286275 (Житнухіна Катерина, Приватбанк). 

 
Більш детальну інформацію про конференцію, можна отримати 

за телефоном 097 483 33 93 (Коломієць Наталія Андріївна) 
 

 
Заявка учасника 

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання______ 
Місце роботи, посада _______________ 
Назва матеріалів доповіді ___________ 
Напрям роботи конференції__________ 
Адреса ___________________________ 
Телефон, e-mail____________________ 

 
 

Вимоги до публікацій  
Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії 

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

науковими та практичними завданнями.  
2. 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.  

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

отриманих наукових результатів.  
5. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку.  
6. Список використаних джерел (складений відповідно до нових вимог ВАК 

(Бюлетень ВАК № 5, 2009 р.). 
 

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 – 2,5 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 вказати шифр УДК в 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 (7–8 
рядків) та ключових слів (не менше 3-х) трьома мовами (українською, 
російською та англійською).  

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


