
 
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

у партнерстві з 
 

Жешувським університетом (Польща)  
Вроцлавським університетом (Польща)    

Гуманітарно-природничим університетом імені Яна 
Длугоша в Ченстохові (Польща) 

    Католицьким університетом у Ружемберку (Словаччина) 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

Запрошуємо до участі у Міжнародній конференції 

“ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУЦІЙНОГО РІВНЯ: 

СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР”, 

яка відбудеться 24-25 жовтня 2019 року 

 

Місце проведення 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
факультет педагогічної освіти 
кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  
вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів 
 

Важливі дати 

до 17.05.2019 р. – реєстрація для участі у конференції і подача 
заявки на адресу dep.pedagogy_lnu_conf@ukr.net (Назва 
документу: Реєстраційна форма_Прізвище); 
 
до 17.05.2019 р. – електронна версія тез доповідей, оформлених 
відповідно до вимог, на адресу dep.pedagogy_lnu_conf@ukr.net 
(Назва документу: Тези_Прізвище); 
  
до 31.05.2019 р. – підтвердження оргкомітетом конференції 
рекомендації тез до друку;   
 
до 7.06.2017 р. – оплата оргвнеску на розрахунковий рахунок та 
надсилання копії про сплату на адресу 
dep.pedagogy_lnu_conf@ukr.net;  
 
до 1.10.2019 р. – остаточна програма конференції (розміщення 
на сайті конференції 
http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences).   

 

МІЖНАРОДНА 
НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти  

Кафедра загальної педагогіки 

та педагогіки вищої школи  

79005, м. Львів 

вул. Туган-Барановського, 7  

тел.: (032) 2394765 

сайт: 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/

conferences 

e-mail: 

dep.pedagogy_lnu_conf@ukr.net 
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Тематичні напрями 

1. Освітній простір як соціальний феномен. 
2. Освітня політика в контексті глобалізації та 
інтернаціоналізації. 
3. Сучасна світова динаміка та стратегії реформування 
вищої освіти. 
4. Міжнародне співробітництво в рамках світового 
освітнього простору. 
5. Віртуальний освітній простір та нова ера 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 
6. Інноваційні підходи до організації освітнього 
простору інституційного рівня. 
7. Проектування та конструювання конкурентного 
освітнього середовища в багатовимірному освітньому 
просторі. 
8. Експертно-консультативна діяльність у сфері освіти. 
9. Моніторинг та управління якістю освіти: вітчизняний 
та зарубіжний досвід. 
10. Освітній менеджмент в контексті сучасного світового 
освітнього простору.  

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ        Українська, англійська, польська 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

24.10.2019 (четвер) 
9.00 – 10.00: реєстрація учасників конференції 
10.00 – 14.00: пленарне засідання 
15.00 – 17.00: секційні засідання  
18.00: товариська зустріч 
 
25.10.2019 (п’ятниця) 
10.00 – 13.00: продовження секційних засідань 
14.00 – 15.00: підсумкове пленарне засідання  
15.00: культурна програма (екскурсія, відвідання театрів міста тощо).  

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

Організаційний внесок: 
 
Для учасників з України – 400 грн. Покриває участь у конференції, організаційні витрати, видання 
програми конференції, видання збірника тез, друк сертифікату, інші роздаткові матеріали. Вартість 
друку тез доповіді без очної участі у конференції – 200 грн. Пересилка матеріалів конференції 
здійснюється за рахунок отримувача. Кошти необхідно переказувати на картку ПриватБанку 
№ 4149 4996 4857 0461 (Мищишин Ірина Ярославівна – власник картки), копії про сплату 
надсилати на електронну адресу конференції dep.pedagogy_lnu_conf@ukr.net 
 
Для закордонних учасників – еквівалент 50 євро. Покриває участь у конференції, організаційні 
витрати, видання програми конференції, видання збірника тез, друк сертифікату, інші роздаткові 
матеріали, а також публікацію статті у фаховому виданні «Вісник Львівського університету. Серія 
Педагогічна». Оплату організаційного внеску можна буде здійснити безпосередньо під час реєстрації 
учасників конференції.   
 
Проїзд та проживання учасники конференції покривають самостійно.   
 

Адреса оргкомітету 
конференції 

 

Кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

вул. Туган-Барановського, 7  

м. Львів 79005 

(032) 239 47 65 

dep.pedagogy_lnu_conf@ukr.net 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/

conferences  

 

Контактні особи: 

 

Юлія Заячук: 068-169-10-83 

Галина П’ятакова: 097-016-55-45 

Христина Калагурка: 097-326-98-66  

 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences
http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА УМОВИ ЇХ ВИДАННЯ 

Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції.  
Доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у фаховому виданні «Вісник 
Львівського університету. Серія Педагогічна».  
 
Обсяг тез – 2 сторінки формату А4 однією з робочих мов конференції за зразком, що 
поданий нижче.  Шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 
1,5; верхнє, нижнє і праве поля – 2 см, ліве поле – 2,5 см; абзац – 1 см.  
Назва файлу: Тези_Прізвище. 
 
Структура тез: 
Автор;  
Назва;  
Ключові слова;  
Сутність проблеми, стан її дослідження;  
Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані автором;  
Висновки та  результати дослідження.  
Тези друкуються в авторській редакції. 
 
Організаційний комітет залишає за собою право рекомендувати тези доповіді до друку, 
відхиляти тези у разі, якщо вони не відповідають тематиці конференції та/або вимогам до 
оформлення. Про прийняття тез до друку авторові буде повідомлено. 
 
 

Зразок оформлення тез  

Ім’я та прізвище автора (авторів)  

Науковий ступінь  

Назва установи  

НАЗВА ТЕЗ 

Текст 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Дмитро Герцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної 
освіти ЛНУ імені Івана Франка; (+38) 097-248-93-56. 

2. Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; (+38) 050-430-04-01. 

3. Юлія Заячук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; (+38) 068-169-10-83. 

4. Галина П’ятакова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; (+38) 097-016-55-45. 

5. Христина Калагурка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; техн. секретар; (+38) 097-326-98-66. 

6. Наталя Троханяк, старший лаборант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи ЛНУ імені Івана Франка; техн. секретар; (+38) 067-436-60-31. 

 



РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІР» 

Львів, 24-25 жовтня 2019 року 
 
 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 
 

 

 
Науковий ступінь 
 

 

Вчене звання 
 

 

Місце роботи  
 

(повна назва організації) 
 

 

Посада 
 

 

 
Адреса для листування 
(номер відділення «Нової пошти» 
або домашня адреса) 
 

 

 
Контактний телефон 
 
е-mail 

 

 
 

 
Форма участі у конференції Доповідь на конференції і публікація тез/статті 
(необхідне підкреслити) Тільки доповідь 

 Тільки публікація тез/статті 

 
Участь без доповіді та публікації 
 

 
Назва доповіді 
 

 

 
 

 
Запланована секція (напрям) 
 

 

 
 

Потреба у готелі 
 

  

 
Згода автора на використання та 
обробку персональних даних  
  

 


