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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 07 – 08 грудня  2017 року взяти участь  

у Всеукраїнській науково-практичній конференції: 

 

«Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної 

освіти: реалії та перспективи» 

 
Напрями роботи конференції: 

 

1.  Теоретичні та методологічні проблеми розвитку конкурентоспроможної 

особистості у межах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.  

2. Конкурентоспроможна особистість: теорія і технології розвитку.  

3. Організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки вчителя та 

психолога як конкурентоспроможного фахівця. 

4. Розвиток конкурентоздатності вчителя та психолога у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

Місце проведення конференції 

І день – Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14. 

ІІ день –  спеціалізована школа I – III ст. №31 за адресою: м. Київ, вул. 

Березнева, 5. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська. 

Для участі у роботі конференції Вам необхідно до 15 листопада 2017 року 

надіслати: 

- заявку на участь у конференції (зразок додається); 

- статтю або тези (Розмір аркушу А4; на сторінці повинно бути 29-30 рядків, 

шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 

зверху – 20 мм, знизу – 25 мм, зліва – 30 мм, справа – 15 мм, абзац – 1, 25 см). 

Таблиці оформлювати згідно вимог дисертаційного дослідження. Обсяг статті: 

10 - 12 сторінок.  Обсяг тез: 3 – 5 сторінок. 

-  



Стаття має містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 

останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей 

статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 

дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Жирним 

виділити кожен пункт у структурі статті. 
Порядок розміщення  матеріалу.  

На початку статті подається УДК (у лівому верхньому куті), наступний рядок – 

ініціали та прізвище автора, у дужках – з якого міста, далі з нового рядка – посередині 

великими літерами, жирним накресленням друкується назва статті.  Потім подаються три 

анотації (українською, російською та англійською мовами) по 25 рядків кожна з переліком 

ключових слів (8-10 слів). Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: 

[2, с. 364–367; 5, с. 127; 27–39; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних 

джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька 

джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Список використаної літератури 

оформлюється згідно вимог ВАКу (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9–13). У списку слід 

розрізняти тире та дефіс, наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 5. – С. 89–103. (Зверніть увагу, не 

дефіси, а – тире!). Після списку літератури подається транслітераційний переклад 

літературних джерел. Наприкінці статті подаються відомості про автора українською та 

англійською мовами: науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання, 

місто, країна, E-mail. 

 

Статті будуть друкуватися у фахових збірниках: «Науковий часопис» серія 

17: «Теорія і практика навчання та виховання»; «Науковий часопис» серія 12: 

«Психологічні науки»; науково-методичних журналах: «Початкова школа», 

«Рідна школа»  

За результатами роботи конференції буде надруковано збірник тез. 

Ціна – 40 грн. за сторінку. Організаційний внесок – 200 гривень. 

У внесок входить верстка, редагування, друк програми конференції; 

організація та проведення конференції. 

Електронний варіант заявки, статті, скановану копію квитанції про оплату 

організаційного внеску та за друк статті надсилаються окремими файлами на             

e-mail: conference.december@ukr.net з позначкою «на конференцію». 
 

За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефоном: 

Р.т. (044) 486-46-81 – кафедра практичної психології. 

(093) 97-23-901 – Давидчук Людмила Олександрівна 

 
Оплату публікації та організаційного внеску можна здійснити на 

картку ПриватБанку: 4149 4978 2875 1729 

Призначення платежу:  публікація матеріалів конференції 

Одержувач: Давидчук Людмила Олександрівна м. т.: (093) 97-23-901. 

Усі витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням, здійснюються 

учасником за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. 

mailto:conference.december@ukr.net


УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не 

відповідають зазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять 

наукової новизни. 

Заявка на участь у конференції   
 Прізвище, ім'я, по-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
 Місце роботи (повна назва організації)  

Посада  
 Адреса для листування  
Контактний телефон (факс), e-mail  
Форма участі у конференції  

Необхідне підкреслити 
Тільки публікація матеріалів  

Публікація матеріалів + усна доповідь  

Тільки усна доповідь  

Участь без доповіді та публікації 
Повна назва доповіді  
Запланована секція  
Потреба у готелі   Необхідно зазначити дату приїзду та від’їзду   

 

 

 


