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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вчених, аспірантів, керівників закладів освіти, науковопедагогічних працівників, студентів, учителів, викладачів до участі у роботі
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої Дню
початкової освіти
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка відбудеться 19 жовтня 2018 року
у Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя
(адреса: 16602 Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2).
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Розвиток початкової освіти в історичному контексті.
2. Проблеми стандартизації змісту початкової освіти в умовах
реформування.
3. Інноваційні підходи до навчання й виховання в початковій школі.
4. Модернізація професійної підготовки вчителів початкової школи.
Форма участі в Інтернет-конференції – заочна (дистанційна), яка
передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів, що буде
розміщений через 14 днів після дати проведення конференції на web-сторінці
за адресою: http://ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-pedagogiki/konferentsii
Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2018 року надіслати
електронною поштою до Оргкомітету лист з поміткою «Конференція», який
міститиме заявку, текст тез та сканований або сфотографований оригінал
квитанції про перерахування організаційного внеску – 80 грн.

Організаційний внесок включає витрати на редагування тез,
форматування програми та збірника наукових праць за матеріалами
конференції.
До участі в конференції приймаються тези українською мовою обсягом
3-5 сторінок (редактор WORD, розширення doc, шрифт Times New Roman 14,
міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм).
Матеріали та внески надсилаються на E-mail: kposv1@gmail.com
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 друковані, 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

Увага! Тези не повинні містити стилістичних, орфографічних чи
граматичних помилок.
Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.
Організаційний внесок необхідно перераховувати на картковий рахунок
Приватбанку: 4149 4393 9064 5277 (Дубровський Валерій Леонідович),
призначення платежу – Участь в конференції Ім’я та Прізвище учасника.

Також просимо відправити SMS-підтвердження про оплату на моб. 097873-55-10 (Дубровський Валерій Леонідович), у повідомленні вказати
прізвище учасника конференції.
Після відправлення матеріалів на E-mail: kposv1@gmail.com Ви
обов’язково отримуєте повідомлення-відповідь «Вашу статтю отримано
та зараховано».
Якщо Ви не отримали повідомлення, будь-ласка, передзвоніть нам.
КОНТАКТНІ ОСОБИ Й ТЕЛЕФОНИ:
Голова оргкомітету: завідувач кафедри педагогіки, професор Євгенія
Іванівна Коваленко (моб. тел.: 096-239-73-97);
Дубровська Лариса Олександрівна – 097-728-72-73;
Дубровський Валерій Леонідович – 097-873-55-10;
Білоусова Надія Валентинівна – 068-441-48-88;
Гордієнко Тетяна Володимирівна – 098-479-03-03.
Е-maiI: kposv1@gmail.com
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
на участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»,
19 жовтня 2018 року
Прізвище, ім'я та по-батькові (повністю):
Прізвище, ім'я та по-батькові (повністю) в родовому відмінку (для
сертифіката):
Місто:
ВНЗ:
Кафедра:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Посада:
Телефон:
E-mail:
Контактна адреса:
Тема тез:
Тематичний напрям:

