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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь 17-18 травня 2018 року
у Міжнародній науково-практичній конференції
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІНТЕГРОВАНОГО
НАВЧАННЯ»
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних
закладів, аспіранти, докторанти, вчителі загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних
закладів.
Оргкомітет приймає матеріали за такими напрямами:
1. Розвиток інтегрованого навчання в історії української та зарубіжної школи і
педагогіки.
2. Запровадження інтегрованого підходу до навчання в закладах дошкільної та
початкової освіти.
3.
Наступність вивчення природничих предметів у загальноосвітній школі.
4.
Інтеграція природничих наук у змісті освіти основної та старшої школи.
5.
Підготовка майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу в освітній
галузі.
6.
Європейський досвід упровадження інтегрованого навчання та перспективи його
використання в новій українській школі.
Вимоги до оформлення матеріалів. За матеріалами конференції буде видано
збірник тез доповідей. Матеріали для опублікування можна подавати українською,
російською, польською або англійською мовою. Вартість збірника тез доповідей та
програми учасника:
➢ електронна версія – 50 грн.
➢ друковані видання – 100 грн.
Перевищення обсягу публікації – 20 грн. за сторінку.
Отримання додаткового примірника збірника – 50 грн.
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Кількість публікацій одного автора не обмежується. Розсилка друкованих матеріалів
(збірника тез доповідей та програми) проводиться за рахунок коштів автора через
відділення «Нової пошти».
Обсяг матеріалів – 2-3 повних сторінок формату А4, кегль – Times New Roman;
міжрядковий інтервал – 1,5; розмір шрифту - 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве –
30 мм, праве – 20 мм; вирівнювання - по ширині. Сторінки не нумеруються. Переноси слів
не допускаються. По тексту використовувати однакові лапки, а саме: «» та апостроф: ’.
При оформленні рукопису у правому куті першої сторінки ставиться прізвище та ініціали
автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка – заголовок
статті великими літерами. Фотографії до друку не приймаються. Відповідні посилання на
використані джерела - у квадратних дужках [3, с. 7]. Список використаних джерел
наводиться після тексту і має містити не більше 5 джерел. Матеріал для публікації має
бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних помилок і
повністю відредагований. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів,
цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.
Видання матеріалів (збірника тез доповідей) відбудеться при реєстрації (першому
автору гарантується один примірник). Розсилка збірників для учасників конференції у
заочному форматі буде здійснюватися через службу експрес-доставки “Нова пошта” за
рахунок авторів. Для отримання збірника вкажіть зручне для Вас відділення цієї служби.
Конференція буде проводитися 17-18 травня 2018 року на базі Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою:
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, головний корпус. Проїзд до університету з
автовокзалу тролейбусами №№ 3,5 або маршрутним таксі № 12 та залізничного вокзалу
тролейбусом №№ 3, 5 або маршрутним таксі № 3,16 до зупинки «Максима Кривоноса».
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції, оплачуються учасниками за
власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Оргкомітет забезпечує
проживання та харчування учасників конференції. Організаційний внесок у розмірі
100 грн. сплачується безпосередньо під час реєстрації на конференції.
Для участі в конференції просимо до 15 квітня 2018 року подати в Оргкомітет на
електронну адресу: e-mаil:  vyhyl@ukr.net такі матеріали:.
1.
Реєстраційну форму учасника конференції (за формою).
2.
Електронний варіант статті.
3.
Скан- чи фотокопію чеку про оплату публікації тез.
Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження
інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку № 4731
2191 0742 8496, отримувач – Степанюк Олександр Іванович та підтверджується
надісланими скан – чи фотокопією квитанції (файл підписується за прізвищем автора).
КОНТАКТИ
координаторів конференції
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Степанюк Алла
Василівна

Янкович
Олександра
Іванівна

Матяш Надія
Юріївна

Кавецький
Віктор
Євгенович

Ясінська Наталія
Василівна

Фіделюс Анна

Доктор
педагогічних
наук,
професор
кафедри
загальної
біології та методики навчання
природничих дисциплін ТНПУ
імені Володимира Гнатюка

моб. тел.: 0665778849,
0985722249
e-mаil: alstep@tnpu.edu.ua

Професор
Куявсько-Поморської
вищої школи (БИДГОЩ, Польща),
доктор
педагогічних
наук;
професор,
завідувач
кафедри
педагогіки і методики початкової
та
дошкільної
ТНПУ
імені
Володимира Гнатюка
Кандидат
педагогічних
наук,
провідний науковий співробітник
відділу біологічної, хімічної і
фізичної
освіти
Інституту
педагогіки НАПН України
Кандидат
педагогічних
наук,
доцент, в. о. завідувача кафедри
педагогіки
і
психології
та
інклюзивної
освіти
Тернопільського
обласного
комунального
інституту
післядипломної педагогічної освіти

моб. тел.: 0974655325

Кандидат
педагогічних
наук,
доцент, завідувач кафедри теорії
та методики викладання шкільних
предметів Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти
Доктор хабілітований, професор,
проректор університету Кардинала
Стефана Вишинського

моб. тел.: 050 153 63 35

e-mаil: yankov@tnpu.edu.ua

моб. тел.: 0679348235
e-mаil: matyash_2@ukr.net

моб. тел.: 097 224 34 92
vikkav@ukr.net

e-mаil: yasakafedra@ukr.net
e-mаil: anfid@wp.pl

Реєстраційна форма учасника
міжнародної науково-практичної конференції:
«Нова українська школа: теорія та практика реалізації інтегрованого підходу»
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Прізвище, ім’я, по-батькові
(повністю)

2

Місце роботи або навчання

3

Посада
3

4

Науковий ступінь

5

Вчене звання

6

Секція

7

Тема доповіді

8

Форма участі у конференції
(потрібне позначити)

9

Місто та номер відділення
служби експрес-доставки “Нова
пошта”

10

Контактний телефони

11

Контактний e-mail

12

Чи потрібне офіційне
запрошення

Так

Чи потрібний сертифікат
учасника

Так

Чи потрібний додатковий
збірник наукових праць

Так: указати кількість додаткових збірників

Потреба в бронюванні місця
проживання

Так: у гуртожитку,
підкреслити)

13

14

15

виступити на пленарному засіданні;
❑виступити на секційному засіданні;
❑провести майстер-клас;
❑взяти участь у роботі круглого столу;
❑взяти участь як слухач;
❑представити навчально-методичні матеріали
на ярмарку
❑

Ні

Ні

Ні

Ні
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в готелі

(потрібне

