НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

НФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук
України 16 травня 2019 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична
конференція (круглий стіл) на тему:

«ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ І НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»


Наукові напрями роботи круглого столу :
освіта як чинник національного самоствердження України



алгоритм виховання гармонійної і культурної людини



Z-покоління: що має знати вчитель Нової української школи



професія вчителя у площині філософської рефлексії



критерії якості шкільної освіти у світлі філософських рефлексій



філософія для дітей



модернізація шкільної освіти: західний та український досвід

Початок роботи конференції (круглого столу) 16 травня 2019 року о 10.00,
реєстрація – з 9.00.
Адреса проведення круглого столу: м. Київ, Україна, вул. Січових Стрільців,
52 «А», Президія НАПН України,
Заявки на участь (форма додається) подаються до 15 квітня 2019 р.
(включно) в електронній формі та надсилати на електронну адресу оргкомітету
ip.istp@gmail.com

До участі в круглому столі запрошуються: українські та зарубіжні вчені,
науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та закладів післядипломної
педагогічної освіти, докторанти, аспіранти, вчителі

Рукопис тез доповідей (до 3 сторінок, тези оформлені відповідно до вимог
будуть вміщені в електронному збірнику матеріалів конференції (круглого столу)
просимо надсилати до 15 квітня 2019 р. (включно) електронною поштою на адресу:
ip.istp@gmail.com

Заявка, тези, відсканована квитанція про сплату організаційного внеску
надсилається трьома word doc файлами, що прикріплені до одного листа. Назви
файлів мають відповідати прізвищу та імені першого автора та бути набрані
латинськими літерами (наприклад, Petrov К_zayavka; Petrov К_tezy; Petrov К-pay).
За матеріалами круглого столу планується публікація електронного збірника
матеріалів круглого столу.
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 – номера сторінки, наприклад: [5, с.15].
Приклад
Іваненко О.В.
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки Сумського
державного педагогічного
університету
імені А.М. Макаренка
ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Текст тез
Література

Тези доповідей мають бути ретельно відредаговані авторами.
Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.

Зразок заявки
на участь у Всеукраїнській конференції (круглому столі)
«Практична філософія і Нова українська школа»
16 травня 2019 р.
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

Форми участі в конференції (круглому столі):
очна – участь у заході (усна доповідь), публікація матеріалів, участь без
доповіді та публікації;
заочна - публікація тез.
Тези будуть вміщені в електронному збірнику матеріалів конференції
«Практична філософія і Нова українська школа» й розміщені на сайті Інституту
педагогіки НАПН України та на сайті НАПН України.
Мови круглого столу : українська, англійська, російська.
Оргкомітет круглого столу залишає за собою право відхилити матеріали,
що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх оформлення.
Фінансові умови участі в конференції ( круглому столі):
Організаційний внесок становить – 200 грн. (без урахування банківських
послуг). Учасник отримує електронний збірник тез, програму (+ організаційні
витрати).
Організаційний грошовий внесок просимо надсилати за адресою: вул. Січових
Стрільців (Артема), 52 «Д», Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 04053. 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

