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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції, присв’яченої Дню початкової освіти 

«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», 

що відбудеться  20-21 жовтня 2016 року у Ніжинському державному університету імені 

Миколи Гоголя   

 

(адреса: вул. Крапив’янського, 2, НДУ імені Миколи Гоголя, м. Ніжин Чернігівської 

області, 16600). 

 

 

 

Головні напрями роботи конференції: 

1. Розвиток початкової освіти в історичному контексті. 

2. Проблеми стандартизації змісту початкової освіти. 

3. Інноваційні підходи до навчання і виховання у початковій школі. 

4. Модернізація професійної підготовки вчителів початкової школи. 

 

Форми участі у конференції:  

очна – публікація матеріалів та усна доповідь; усна доповідь; участь без доповіді та 

публікації; 

заочна – публікація матеріалів. 

                                                 

 Програмою конференції планується проведення пленарного засідання, робота секцій за 

визначеними напрямами, проведення круглого столу, майстер-класів.  

До участі в конференції запрошуються: докторанти, аспіранти, викладачі ВНЗ, 

співробітники наукових установ;студенти; вчителі початкової школи. 

Мови конференції: українська, російська, англійська.  

      

Умови участі в роботі конференції 

Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2016 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету (kposv@mail.ru) лист з поміткою «Міжнародна конференція», у який 

вкладені word doc файли: 

- заявка  на участь (форма додається); 

- тези доповіді (2 повні сторінки), оформлені відповідно до вимог,тези будуть 

надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції. (Паперові 

примірники не потрібні); 

- статтю обсягом до 10 сторінок; 

- відсканована квитанція про сплату оргвнеску та публікації тез і статті..  

Заявку, тези, статтю, відскановану квитанцію про сплату надсилати трьома word doc 

файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені 
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першого автора та набираються латинськими літерами (наприклад, PetrovК_application; 

PetrovК_tezykonf; PetrovК-pay).   

 

Вимоги до оформлення тез 

Тези, обсягом 2 сторінки, формат DOC., А4 з полями праворуч-2см., ліворуч-1см., 

знизу та зверху – 1 см. Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1, відступ 1,25 см. 

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливки. Рисунки 

виконувати у Word, графічні об’єкти мають бути згруповані та являти собою один 

графічний об’єкт. Ілюстрації подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого 

кольору, можна використовувати інші способи заливки (візерунок). Скановані ілюстрації та 

таблиці оргкомітет не приймає. Таблиці та рисунки нумеруються, їх назва дається 

звичайним шрифтом. 

Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості про автора: 

прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (за 

необхідності повторити для кожного автора); нижче посередині – назва доповіді (усі літери 

прописні, жирний шрифт); нижче – текст тез. Використана література 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, 

наприклад: [5, с.15]. 

Приклад 

Коваленко Є.І. 

кандидат педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету  

                                      імені Миколи Гоголя  

 

 

ІННОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Текст тез 

Література 

Матеріали тез доповідей повинні бути ретельно відредаговані авторами. 

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор. 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, що не 

відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх оформлення. 

Увага! Учасники конференції також мають змогу опублікувати статтю у збірнику 

наукових праць «Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки» 

(«Педагогіка», «Психологія»), що входить до переліку фахових видань України. Видання 

збірника планується протягом року. Статті подаються одночасно з тезами або під час роботи 

конференції. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: PetrovК_stattikonf.  

Вимоги до оформлення статей: 

1. Загальний обсяг статті – 8-10 повних сторінок. Обов’язкова анотація 

українською, російською та англійською мовами (після заголовка статті, обсягом 5-10 

рядків). Література в кінці статті. Англійською мовою подається назва статті та прізвище й 

ініціали автора (авторів).  

2. Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам ВАК України 

від 15.01.2003 р. (постанова Президії ВАК України за № 7–05/1). 

3. Матеріали подаються в електронному варіанті на адресу оргкомітету: 

(kposv@mail.ru). Файл формату «RTF» або «DOC». Шрифт «Times New Roman» розміром 

14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва ‒ 30 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 

10 мм; абзацний відступ – 1,25 см. 
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4. Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії 

наукового керівника (якщо науковий керівник є співавтором, то рецензія не обов’язкова). 

 

 

Структура статті: 

Індекс УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту. 

Назва статті – друкується великими літерами по центру. 

Прізвище та ініціали автора – під заголовком малими літерами. 

Короткі анотації українською, російською та англійською мовами (до 6 речень). 

Ключові слова під анотацією (українською, російською та англійською мовами). 

Основний текст статті розбивається на розділи: постановка проблеми у загальному 

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

досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми; 

формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із 

даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок. Посилання в тексті 

подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64]) у 

підзаголовку «Література». Перед списком використаних джерел, який подається в 

алфавітному порядку, пишеться підзаголовок «Література».  

Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану науки, бути 

літературно опрацьованою.  

Статті друкуються після оплати вартості публікації та рецензування.  

 
Фінансові умови участі в конференції: 

Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат 

учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн. (без врахування банківських 

послуг). 

За умови заочної участі в конференції організаційний внесок становить 80 грн., при 

бажанні отримати друкований екземпляр збірки, програми та сертифікату учасники додатково 

сплачують вартість пересилки матеріалів конференції, що становить 20 грн.  

Для іноземних учасників оргвнесок складає 10 у.о. 

Вартість публікації статті у фаховому журналі – 25 грн. за 1 сторінку тексту. 

Транспортні витрати, харчування, проживання у готелі або гуртожитку – за рахунок учасників 

конференції або відряджуючої сторони.  

 

 Грошовий переказ із вказівкою форми участі у конференції просимо надсилати на адресу: 

Дубровському Валерію Леонідовичу , 

    вул. Крапив’янського, 2, кафедра педагогіки, 

 НДУ імені Миколи Гоголя, 

 м. Ніжин Чернігівської області, 16600). 

  
Контактні особи і телефони: 

Голова оргкомітету: завідувач кафедри педагогіки, професор Є.І.Коваленко, 

моб. (096)2397397 (Євгенія Іванівна Коваленко) 

Дубровська Л.О., доцент кафедри педагогіки,   

моб. тел.:(097) 7287273 (Лариса Олександрівна) 

Лаврінець С.А., старший лаборант кафедри,  

моб.тел.: (095) 4924910 (Світлана Андріївна) 

Е-maiI: kposv@mail.ru 
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Зразок заявки 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи»  

20-21 жовтня 2016 року 

 

№ Прізвище, ім'я 

та по-

батькові 

(повністю) 

Науковий ступінь, 

вчене звання, 

посада, 

місце роботи, ВНЗ 

Назва статті 

(тез) 

Контактна 

адреса,  

E-mail,  

номер моб. 

телефону, 

номер 

відділення 

«Нової 

пошти» 

Форма 

участі: 

-публікація 

без приїзду 

-публікація 

і виступ 

-участь як 

слухач 

Бронюва

ння 

житла 

(так/ ні, 

гуртожит

ок чи 

готель) 

 

  

 

Просимо заповнити відомості про приїзд учасника і вислати 

разом із заявкою для роботи оргкомітету (необхідне підкреслити): 
Дата і час прибуття ________________________________________________ 

Проживання (у гуртожитку чи готелі) –  

від 40 до 400 грн/доба залежно від рівня комфортності           так                ні  

Харчування орієнтовно (обід – від 35 грн)                                так                ні 

                                         (сніданок і вечеря – від 30 грн)          так                н 

Трапезування за ніжинською традицією вчених бесід 

20 жовтня з 1800 до 2200                         так                ні 

Участь у культурній програмі 21 жовтня 

(виїзна екскурсія)                                                                           так                ні 

 

Проїзд: 

-від  автовокзалу та залізничного вокзалу: маршрутки № 3,7, 9 до зупинки „Університет”. 



Министерство образования и науки Украины 

Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания 

образования» 

Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 

Барановичский государственный университет (Республика Беларусь) 

Телавский государственный университет имени Я. Гогебашвили (Грузия) 

Государственная высшая профессиональная школа в г.. Хелм (Польша) 

Жезказган университет имени О.А.Байконурова (Казахстан) 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции, посвященной Дню начального 

образования 

«Начальное образование: история, проблемы, перспективы», 

которая состоится 20-21 октября 2016 года в Нежинском государственном университете 

имени Николая Гоголя 

 

(Адрес: ул. Крапивянского, 2, НДУ имени Николая Гоголя, г. Нежин Черниговской области, 

16600). 

  

Основные направления работы конференции: 

1. Развитие начального образования в историческом контексте. 

2. Проблемы стандартизации содержания начального образования. 

3. Инновационные подходы к обучению и воспитанию в начальной школе. 

4. Модернизация профессиональной подготовки учителей начальной школы. 

 

Формы участия в конференции: 

очная - публикация материалов и устный доклад; устный доклад; участие без доклада и 

публикации; 

заочная - публикация материалов. 

                                                 

 Программой конференции планируется проведение пленарного заседания, работа 

секций по определенным направлениям, проведение круглого стола, мастер-классов. 
К участию в конференции приглашаются: докторанты, аспиранты, преподаватели вузов, 

сотрудники научных учреждений; студенты; учителя начальной школы. 

Языки конференции: украинский, русский, английский. 

      

Условия участия в работе конференции 

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2016 прислать на электронный 

адрес оргкомитета (kposv@mail.ru) письмо с пометкой "Международная конференция", в 

который вложены word doc файлы: 

- Заявка на участие (форма прилагается); 

- Тезисы доклада (2 полные страницы), оформленные в соответствии с требованиями, 

тезисы будут опубликованы к началу конференции в сборнике материалов конференции. 

(Бумажные экземпляры не нужны) 

- Статью объемом до 10 страниц; 

- Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса и публикации тезисов и статьи. 

Заявку, тезисы, статью, отсканированную квитанцию об уплате отправлять тремя 

word doc файлами, прикрепленных к одному письму. Названия файлов соответствуют 
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фамилии и имени первого автора и набираются латинскими буквами (например, 

PetrovК_application; PetrovК_tezykonf; PetrovК-pay). 

 

Требования к оформлению тезисов 

Тезисы, объемом 2 страницы, формат DOC., А4 с полями справа-2см., слева-1см., 

снизу и сверху - 1 см. Шрифт Times New Roman, шрифт 12, интервал 1, отступ 1,25 см. 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в Excel или Word без заливки. Рисунки 

выполнять в Word, графические объекты должны быть сгруппированы и представлять 

собой один графический объект. Иллюстрации подавать в черно-белом варианте или в 

градациях серого цвета, можно использовать другие способы заливки (узор). 

Сканированные иллюстрации и таблицы оргкомитет не принимает. Таблицы и рисунки 

нумеруются, их название дается обычным шрифтом. 

Оформление: справа в верхнем углу страницы указать сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность и место работы (при 

необходимости повторить для каждого автора) ниже посередине - название доклада (все 

буквы прописные, жирный шрифт); ниже - текст тезисов. Литература оформляется в конце 

текста под названием: Литература. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с 

указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую - номер 

страницы, например: [5, с.15]. 

Пример 

 

Коваленко Е.И. 

кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики 

Нежинского государственного университета 

                                       имени Николая 

Гоголя 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

текст тезисов 

литература 

 

Материалы тезисов докладов должны быть тщательно отредактированы авторами. 

Ответственность за содержание и оформление материалов несет автор. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематическому направлению и требованиям по их оформлению. 

Внимание! Участники конференции также могут опубликовать статью в сборнике 

научных трудов «Научные записки НДУ. Серия: Психолого-педагогические науки» 

(«Педагогика», «Психология»), который входит в перечень профессиональных изданий 

Украины. Издание сборника планируется в течении года. Статьи подаются одновременно с 

тезисами или во время работы конференции. Название файла статьи должно иметь 

следующий вид: PetrovК_stattikonf. 

Требования к оформлению статей: 

1. Общий объем статьи - 8-10 полных страниц. Обязательная аннотация на 

украинском, русском и английском языках (после заголовка статьи, объемом 5-10 строк). 

Литература в конце статьи. На английском языке подается название статьи и фамилия и 

инициалы автора (авторов). 

2. Структура, содержание и оформление статьи должны соответствовать требованиям 

ВАК Украины от 15.01.2003 г.. (Постановление Президиума ВАК Украины № 7-05 / 1). 



3. Материалы подаются в электронном варианте на адрес оргкомитета: 

(kposv@mail.ru). Файл формата «RTF» или «DOC». Шрифт «Times New Roman» размером 

14 пунктов; межстрочный интервал - 1,5; поля: слева - 30 мм, сверху, снизу - 20 мм, справа 

- 10 мм; абзац - 1,25 см. 

4. Для аспирантов и соискателей обязательно наличие заверенной рецензии научного 

руководителя (если научный руководитель является соавтором, то рецензия не 

обязательна). 

 

Структура статьи: 

Индекс УДК в верхнем левом углу первой страницы текста. 

Название статьи - печатается прописными буквами по центру. 

Фамилия и инициалы автора - под заголовком строчными буквами. 

Краткие аннотации на украинском, русском и английском языках (до 6 предложений). 

Ключевые слова с аннотацией (на украинском, русском и английском языках). 

Основной текст статьи разбивается на разделы: постановка проблемы в общем виде 

и ее связь с важными научными и практическими задачами; анализ последних 

исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы; формулировка 

целей статьи (постановка задачи); изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из данного исследования 

и перспективы дальнейших научных исследований. Ссылки в тексте даются в квадратных 

скобках с указанием номера источника и страницы ([7, с. 64]) в подзаголовке «Литература». 

Перед списком использованной литературы, подается в алфавитном порядке, пишется 

подзаголовок «Литература». 

Статья должна соответствовать тематике издания и современному состоянию 

науки, быть литературно обработанной. 

Статьи печатаются после оплаты стоимости публикации и рецензирования. 

 

Финансовые условия участия в конференции: 

Организационный взнос (сборник тезисов докладов, программа конференции, 

сертификат участника и другие организационные расходы) составляет 150 грн. (Без учета 

банковских услуг). 

При заочном участии в конференции организационный взнос составляет 80 грн., при 

желании получить печатный экземпляр сборника, программы и сертификата участники 

дополнительно оплачивают стоимость пересылки материалов конференции, которая 

составляет 20 грн. 

Для иностранных участников оргвзнос составляет 10 у.е. 

Стоимость публикации статьи в научном журнале - 25 грн. за 1 страницу текста. 

Транспортные расходы, питание, проживание в гостинице или общежитии - за счет 

участников конференции или командирующей стороны. 

 

 Денежный перевод с указанием формы участия в конференции просим присылать по 

адресу: Дубровскому Валерию Леонидовичу, 

    ул. Крапивянского, 2, кафедра педагогики, 

 НДУ имени Николая Гоголя, 

 г. Нежин Черниговской области, 16600). 

 

Контактные лица и телефоны: 

Председатель оргкомитета: заведующий кафедрой педагогики, профессор 

Е.И.Коваленко, 

моб. (096) 2397397 (Евгения Ивановна Коваленко) 

Дубровская Л.А., доцент кафедры педагогики, 

моб. тел. :( 097) 7287273 (Лариса Александровна) 

mailto:kposv@mail.ru


Лавринец С.А., старший лаборант кафедры, 

моб .: (095) 4924910 (Светлана Андреевна) 

Е-maiI: kposv@mail.ru  

  

 

Образец заявки 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Начальное образование: история, проблемы, перспективы» 

20-21 октября 2016 

 

№ Фамилия, 

имя и 

отчество 

(полностью) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

должность, 

место 

работы, 

ВУЗ 

Название 

статьи 

(тезисов) 

Контактный 

адрес, 

E-mail, 

номер моб. 

телефона, 

номер 

отделения 

«Новой 

почты» 

Форма 

участия: 

-публикация 

без приезда 

-публикация 

и 

выступление 

-участие как 

слушатель 

Бронирование 

жилья (да / 

нет, 

общежитие 

или 

гостиница) 

 

Просим заполнить сведения о приезде участника и выслать 

вместе с заявкой для работы оргкомитета (нужное подчеркнуть): 

Дата и время прибытия ________________________________________________ 

Проживание (в общежитии или гостинице) - 

от 40 до 400 грн / сутки в зависимости от уровня комфортности  да  нет 

Питание ориентировочно (обед - от 35 грн)      да  нет 

                                         (Завтрак и ужин - от 30 грн)    да  нет 

Застолье по нежинской традиции ученых бесед 

20 октября с 18.00 до 22.00       да  нет 

Участие в культурной программе 21 октября 

(Выездная экскурсия)        да  нет 

 

Проезд: 

-от автовокзала и железнодорожного вокзала: маршрутки № 3,7, 9 до остановки 

"Университет". 

 

mailto:kposv@mail.ru

