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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до Дня науки України взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції

«Диференціація у шкільній освіті:
історичний досвід і сучасні технології»
16 травня 2018 року
Інститут педагогіки НАПН України,
вул. Січових Стрільців, 52 «Д», м. Київ, Україна
Основні напрями роботи конференції:


освітня політика незалежної України у галузі диференціації й індивідуалізації
навчання школярів;



шляхи та інноваційні технології втілення диференційованого підходу до
учнів в українській шкільній освіті (останні десятиліття);



напрями розвитку теоретичних ідеї, пов’язаних з реалізацією
диференційованого підходу до навчального процесу у загальноосвітній
школі;



закономірності і суперечності реалізації різних форм диференційованого
підходу до організації навчання школярів (1991-2017 рр.).

Форми участі у конференції:
очна – участь у круглому столі (усна доповідь), публікація матеріалів і усна
доповідь, участь без доповіді та публікації;
заочна - публікація матеріалів конференції.
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей
«Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» та розміщені
на сайті Інституту педагогіки НАПН.

Мови конференції: українська, російська, англійська.
До участі в конференції запрошуються: науково-педагогічні працівники
закладів вищої освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти, докторанти,
аспіранти, науковці, вчителі, магістранти.
Умови участі у роботі конференції
Для участі необхідно до 15 квітня 2018 р. (включно) надіслати на електронну
адресу оргкомітету ip.istp@gmail.com листа з поміткою «Всеукраїнська
конференція», у який мають бути вкладені word doc файли:
- заявка на участь (форма додається);
- тези доповіді (до 3 сторінок), оформлені відповідно до вимог, (тези будуть
надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції). (Паперові
примірники не потрібні);
- відсканована квитанція про сплату оргвнеску за публікації матеріалів.
Заявка, тези, відсканована квитанція про сплату надсилається трьома word doc
файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та
імені першого автора та набираються латинськими літерами (наприклад, Petrov
К_stattya; Petrov К_tezy; Petrov К-pay).
Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок: очна участь у конференції становить – 180 грн.
(без урахування банківських послуг). Учасник отримує збірник тез, програму
(+ організаційні витрати).
Заочна участь коштує 150 грн. (включає: збірник тез, програму).
Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься «Новою поштою»
(за рахунок одержувача).
Організаційний грошовий внесок із вказівкою форми участі у конференції просимо
надсилати за адресою: вул. Січових Стрільців (Артема), 52 «Д», Інститут педагогіки
НАПН України, м. Київ, 04053. Одержувач – Шевченко Світлана Миколаївна.
Контактні особи й телефони:
Антонець Наталія Борисівна, старший наук. співробітник відділу,
моб. тел.: (096)4705176
Загородня Алла Анатоліївна, доцент, провідний наук. співробітник відділу,
моб. тел.: (093)8542592
Шевченко Світлана Миколаївна, старший наук. співробітник відділу,
моб. тел.: (067)9783769
Е-maiI: ip.istp@gmail.com

Вимоги до оформлення тез
Тези, обсягом до 3 сторінок, 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 подається 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
покликання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового
номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [5, с.15].
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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.

Зразок заявки
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології»,
16 травня 2018 р.
Прізвище, ім'я, по батькові
(повністю)
Науковий ступінь, вчене
звання
Посада, місце роботи
Напрям роботи
конференції
Назва статті (тез)
Тема доповіді
Контактна інформація:
E-mail,
номер моб. телефону,
Адреса «Нової пошти»
(місто, номер відділення)
- публікація без приїзду
Форма участі
(вибрати у списку і залишити - публікація і виступ
потрібне)
- участь як слухач

