НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

ІФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Згідно з Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2018 р.
№ 2465-VIII та
відповідно до плану роботи
Національної академії педагогічних наук України
18 жовтня 2019 року відбудеться
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ВЕЛЕТ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА
(ДО 200-ЛІТТЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША)»


Наукові напрями роботи
життєвий шлях і просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша



вплив Пантелеймона Куліша на розвиток української філософської думки



Пантелеймона Куліш і формування національної свідомості українського
суспільства



роль Пантелеймона Куліша у творенні української мови і літератури



сучасні тренди розвитку української мови

Початок роботи конференції 18 жовтня 2019 року о 10.00.
Реєстрація учасників – з 9.30.
Адреса проведення конференції: м. Київ, Україна, вул. Січових Стрільців,
52 «А», Президія НАПН України.
Заявки на участь (форма додається) та рукописи тез доповідей (до 3
сторінок), оформлені відповідно до вимог (вимоги додаються), просимо
надсилати до 1 жовтня 2019 р. (включно) в електронній формі на адресу
оргкомітету ip.istp@gmail.com.
До участі в конференції запрошуються: українські та зарубіжні вчені,
науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та закладів
післядипломної педагогічної освіти, докторанти, аспіранти, вчителі.
Заявку, тези, відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску
слід надіслати трьома word doc файлами, прикріпленими до одного листа.
Назви файлів мають відповідати прізвищу та імені першого автора (наприклад,
Бойко К_заявка; Бойко К тези; Бойко К_ квитанція).

Тези доповідей учасників заходу у формі електронного збірника тез
конференції буде розміщено на сайті НАПН України та на сайті Інституту
педагогіки НАПН України до початку конференції.
Вимоги до оформлення тез
Тези обсягом до 3 сторінок, формат DOC, А4 з полями: праворуч – 2 см,
ліворуч – 1см., знизу та зверху – 1 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14,
інтервал 1,5, відступ 1,25 см. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або
Word без заливки. Тези не мають містити ілюстрації та рисунки.
Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості
про автора: прізвище, ініціали, 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 з назвою: Література. У
тексті покликання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки,
наприклад: [5, с.15].
Приклад
Іваненко О.В.
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки Київського
університету права та економіки

ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО РУХУ
УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Текст тез
Література

Тези доповідей мають бути ретельно відредаговані авторами.
Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.
Зразок заявки
на участь у конференції
«Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша)»
Прізвище, ім'я, по
батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене
звання
Посада, місце роботи
Напрям роботи
конференції
Тема доповіді
Контактна інформація:
E-mail,

номер моб. телефону
Форма участі

(у випадку заочної участі просимо вказати адресу, на яку
надішлемо програму)

Форми участі в конференції:
очна – участь у заході (усна доповідь), публікація тез, участь без доповіді
та публікації;
заочна – публікація тез (у цьому випадку просимо зазначити е-адресу).
Мови конференції : українська, англійська.
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали,
що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх
оформлення.
Фінансові умови участі в конференції :
Організаційний внесок становить – 200 грн. (макетування е-збірника тез, друк
програми, організаційні витрати) без урахування банківських послуг. Внесок
просимо надсилати на карточку Приват Банку: 5168 7573 1614 7406 . Одержувач –
Шевченко Світлана Миколаївна.
Контактні телефони для довідок: (044)4813731; (096)4705176 – Антонець
Наталія Борисівна, старший наук. співробітник відділу історії та філософії
освіти, (093)8542592 – Загородня Алла Анатоліївна, провідний наук.
співробітник відділу історії та філософії освіти, (067)9783769 – Шевченко
Світлана Миколаївна, старший наук. співробітник відділу історії та філософії
освіти

