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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти учать у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
яка відбудеться 26 -27 жовтня 2017 року

Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Аксіологічні засади освіти.
2. Проблеми формування особистості педагога в умовах євроінтеграції.
3. Зміст виховання дітей та молоді в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної
думки.
4. Формування цінностей особистості у різних типах освітніх закладів.
5. Зміст виховної робота у дошкільних навчальних закладах.
6. Психолого-педагогічні засади виховання дітей у різних соціальних інституціях.
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.
Адреса проведення конференції: Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл.,
Україна, 82100
Порядок реєстрації

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають
надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 1 жовтня 2017 року
(включно) наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді (4 стор.) та (або) статтю (6-12 стор.)
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного
внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача, наприклад:
Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези, Іваненко_Внесок, Іваненко_Стаття
Матеріали з позначкою «Міжнародна конференція» надсилати на електронну
адресу: kafpedag@gmail.com

Вимоги до тез доповіді
 Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New
Roman № 14, жирний).
 Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора,
науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва
установи, де навчається або працює автор; шрифт Times New Roman 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат
А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14,
міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під
назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із
вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера
сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Приклад оформлення тез

ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ КОНЦЕПТ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Текст тез
Література:
1. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних
проблем / О.В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Організаційний внесок
Сума організаційного внеску для учасників конференції становить 100 гривень.
Вартість тез – 120 грн. Оплата оргвнеску і тез здійснюється поповненням картки
Приватбанку номер 5168 7572 4689 6650 (Карпенко Ореста Євгенівна).
Усі учасники конференції забезпечуються програмою, збірником тез
конференції та сертифікатом. Розсилка матеріалів проводиться за рахунок коштів
автора через відділення «Нової пошти».
Усі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, бере на себе учасник
конференції або організація, яка його відрядила.
Для учасників із зарубіжних країн – 60 EUR /250 PLN /
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та
сертифікатом.
Розсилка збірників матеріалів проводиться за рахунок коштів автора через
відділення «Нової пошти».

Зразок оформлення заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Міжнародній науково-практичній конференції
ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада
3. Установа (назва кафедра, повна назва установи), де навчається або працює
учасник
4. Місто, країна
5. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
6. Контактний телефон, E-mail
7. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (відділення
«Нової пошти»)
8. Тематичний напрям роботи конференції
9. Тема доповіді
10. Участь у конференції – заочна, очна.
Вимоги до статей
Статті учасників конференцій будуть надруковані у збірнику наукових праць
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
«Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», який включено до переліку наукових
фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
(наказ від 07.10.2015 р. № 1021), зареєстровано у міжнародних науково-метричних
базах: Journal Impact Factor, Advanced Science Index, CiteFactor – Academic Scientific
Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ResearchBib – Academic resource index,
Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN).
УВАГА! У статті мають бути посилання на іншомовні джерела! Хоча б одне
посилання з попередніх випусків “Людинознавчі студії ”.
Детальніше про збірник і вимоги до публікацій на веб-сайті видання:
http://lssp.ddpu.drohobych.net/about
Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією і офіційного
підтвердження про рекомендацію до друку. Порядок оплати за статтю буде
повідомлено.
Адреса оргкомітету: кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, вул.
Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл.
Редактори залишають за собою право відбору статей згідно тематики
конференції та коригування поданого матеріалу.
Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор).
Чекаємо Вашої участі!
Координатори конференції:
097 190 10 44 Дудник Надія Зеновіївна, кандидат педагогічних наук, доцент;
097 899 75 65 Карпенко Ореста Євгенівна кандидат педагогічних наук, доцент;
098 870 22 52 Федорович Анна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

