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Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«Проблеми сучасного підручника»
18-19 травня 2018 року
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні
та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі, видавці
навчальної літератури, представники органів державної влади і громадських
організацій.
Мета заходу – висвітлення й апробація результатів наукових
досліджень, а також презентація практичного досвіду проектування та
створення навчальних видань для дошкільної, загальної середньої та
спеціальної освіти.
Робочі мови конференції: українська, білоруська, англійська, російська.
Формат роботи конференції: пленарне засідання, тематичні сесії.

Тематичні сесії конференції:
–
–
–
–

проблеми створення підручників для початкової школи;
проблеми створення підручників для гуманітарної освіти;
проблеми створення підручників для соціокультурної освіти;
проблеми створення підручників для математичної та природничої
освіти;
– проблеми створення підручників для спеціальної освіти.
Ключові напрями роботи конференції:
1. Концептуально-методологічні засади створення сучасної навчальної
книги.
2. Міжнародний досвід створення підручників для школи: тенденції та
перспективи.
3. Експертне оцінювання якості навчальної книги: теорія та практика
4. Психолого-педагогічні вимоги до змісту та структури навчальних
видань.
5. Електронні навчальні видання як компоненти сучасного інформаційноосвітнього середовища (теорія та практика створення електронного
підручника, підручника-навігатора тощо).
6. Реалізація компетентнісного підходу в підручниках для загальної
середньої освіти.
7. Виховний потенціал сучасних підручників.
8. Сучасний навчально-методичний комплекс як засіб підвищення
мотивації та розвитку пізнавальних здібностей учнів І ступеня загальної
середньої освіти.
9. Особливості проектування навчально-методичних комплексів для
установ дошкільної освіти.
10.Сучасні підходи до розроблення підручників для людей з
особливостями психофізичного розвитку.

За ключовими напрямами роботи конференції планується видання
збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника» та збірника тез
конференції.
Термін прийому статей до збірника наукових праць «Проблеми сучасного
підручника» - до 10 березня 2018 року, матеріалів конференції – до 5 квітня
2018 року.
Більш детальну інформацію про умови участі в конференції та вимоги до тез
і статей наукових збірників розміщено на сайті Інституту педагогіки
http://www.undip.org.ua/info/advert.php та сайті збірника наукових праць
«Проблеми сучасного підручника»: http://ipvid.org.ua/
У конференції можна взяти як очну, так і заочну участь.
Для отримання інформації щодо очної участі у конференції просимо
звертатися до контактних осіб:
в Україні
Науково-організаційний відділ Інституту педагогіки НАПН України, .
e-mail: nauk_org_undip@ukr.net
тел./факс: (044) 481-37-72
Контактні особи:
Гораш Катерина Вікторівна – (050) 970-21-57;
Ладоня Катерина Юріївна – (095) 255-82-12
у Білорусі
e-mail: problemyuchebnika@gmail.com ;
Контактні особи:
Перевалова Наталія Юріївна +37517 229 19 80;
Кудрявцева Світлана Анатоліївна +37517 229 19 54.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Заповніть форму заявки (надсилається обов’язково!) для участі в
конференції:
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
Місце роботи або навчання ________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання_____________________________________
__________________________________________________________________
Назва тематичної сесії конференції _________________________________
Тема доповіді______________________________________________________
Форма участі (очна/заочна вписати потрібне) _________________________
Чи потрібен сертифікат учасника: (так / ні вписати потрібне)__________
Чи потрібна програма конференції: (так / ні вписати потрібне)_________
Поштова адреса для листування____________________________________
Телефон, е-mail ____________________________________________________
2. На електронну скриньку Оргкомітету e-mail: nauk_org_undip@ukr.net
потрібно надіслати такі матеріали:
 Тези доповіді;
 Квитанцію (відскановану) про сплату організаційного внеску.

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА УЧАСТЬ
У КОНФЕРЕНЦІЇ
5 КВІТНЯ 2018 Р. (ВКЛЮЧНО)
Увага!
Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до
прізвища та ініціалів учасника конференції та містити позначення
наприкінці, наприклад: Бібік_НМ_Квитанція / Бібік_НМ_Тези
Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів
відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання
учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати відправлення
листа ще раз.

З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних
витрат необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 200 грн. за
публікацію тез та програму конференції.
У разі потреби сертифікату учасника – додатково сплачується 30 грн.
на друк сертифіката.
Умови публікації статей у збірнику наукових праць «Проблеми
сучасного підручника» прописано в Інформаційному листі видання.
Статтю необхідно надіслати до 10 березня 2018 року в електронному
вигляді на e-mail: psp-ip@ukr.net.
Друкований збірник тез, програма, сертифікат (за бажанням учасника)
будуть надсилатися учасникам заходу на поштову адресу, вказану у
заявці (пересилка за рахунок учасника)
БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ВНЕСКУ:
р/р № 26009052737673 в Печерській філії "Приватбанк" МФО 300711,
код 2438106975
Одержувач платежу:
ФОП Вероцький Сергій Валентинович
Призначення платежу:
«Оплата за розміщення тез в збірнику. Прізвище автора».
До уваги учасників з інших країн: щодо питань участі та подання
матеріалів звертайтеся, будь ласка, до оргкомітету:
в Україні
Науково-організаційний відділ Інституту педагогіки НАПН України, .
e-mail: nauk_org_undip@ukr.net
тел./факс: (044) 481-37-72
Контакні особи:
Гораш Катерина Вікторівна – (050) 970-21-57;
Ладоня Катерина Юріївна – (095) 255-82-12
у Білорусі
e-mail: problemyuchebnika@gmail.com ;
телефоны:
Перевалова Наталья Юрьевна +37517 229 19 80;
Кудрявцева Светлана Анатольевна +37517 229 19 54.
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for
Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; файл з розширенням *.doc;
шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал;
абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали
автора(ів) (шрифт – напівжирний); вчене звання, науковий ступінь (у разі
наявності), посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення
навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва
статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Бібік Н. М.
доктор педагогічних наук, академік НАПН України
головний науковий співробітник відділу початкової освіти
Інститут педагогіки НАПН України
м. Київ, Україна
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
РЕСУРС ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Текст тез …
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під
назвою Список літератури. У тексті виноски оформлюються у квадратних
дужках із вказівкою порядкового номера джерела за списком та через кому –
номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115].

