Інститут педагогіки НАПН України
Відділ міжнародних зв’язків та
наукової співпраці

22-23 травня
2017

у співпраці з
Уманським державним педагогічним
університетом імені Павла Тичини
Українською асоціацією дослідників освіти
Офісом трансатлантичної мобільності
Університету імені Адама Міцкевича

І Міжнародна наукова конференція
«Україна – ЄС: крос-культурні
порівняння в освітніх дослідженнях»

Інформаційний
лист

ЗАПРОШУЄМО
науковців та молодих дослідників до участі
у І Міжнародній конференції

«Україна – ЄС: кроскультурні порівняння в
освітніх дослідженнях»

Тематичні напрями
роботи конференції:







Порівняльно-педагогічні дослідження середньої освіти
Порівняльно-педагогічні дослідження вищої освіти
Порівняльно-педагогічні дослідження в галузі освіти
дорослих
Академічна
мобільність
як
інструмент
підвищення якості освіти

В рамках роботи конференції відбудеться круглий стіл за
підсумками проекту EMINENCE 2 (Erasmus Mundus) (20132017) за участі координаторів і стипендіатів проекту.

На конференції буде обговорено проміжний звіт по
проекту «Україна – Європейський Союз: крос-культурні
порівняння в освітніх дослідженнях».
Дата проведення:

22-23 травня 2017 р.

Реєстрація:

з 09.00 до 10.00

Відкриття:

о 10.00

Місце проведення:

Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, вул. Січових
Стрільців (Артема), 52 «Д».

Проїзд:

Робочі мови:
Для участі необхідно

Їхати тролейбусами № 6, 16 або 18 від ст.м. Майдан
Незалежності до зупинки «Гоголівська» або від ст.м.
Лук’янівська до зупинки «Полтавська».
українська, англійська
до 22 квітня 2017 року заповнити електронну
реєстраційну форму та надіслати від скановану/електронну
копію квитанції про сплату організаційного внеску на
адресу cross.cult.comp@gmail.com

Фінансові умови:

Організаційний внесок: очна участь у конференції
становить – 250 грн. (учасник отримає збірник тез,
програму, сертифікат участі, харчування + організаційні
витрати); заочна участь – 125 грн. (включає: збірник тез,
програму, сертифікат участі).
Пересилання матеріалів конференції –20 грн.

За результатами
роботи конференції
буде видано:

- збірник тез матеріалів конференції. Текст тез потрібно
надсилати на електронну адресу cross.cult.comp@gmail.com з
поміткою «Тези_ПІП» до 22 квітня 2017 р.;
- статтю у фахових журналах, що входять до науково
метричних баз: «Порівняльно-педагогічні студії» (вимоги
на
http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532)
або/та
«Український педагогічний журнал» (вимоги на:
http://www.undip.org.ua/news/ped_journal/vimogi.php);
Статті для публікації у журналі/лах надсилати на
електронну адресу cross.cult.comp@gmail.com з поміткою
«Stattia_ПІП» до 22 квітня 2017 р.
Орієнтовна вартість однієї сторінки становить 50 грн.
Проїзд та проживання учасники конференції покривають
самостійно.

Правила оформлення
тез доповідей та
умови їх видання:

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов
форуму (українською чи англійською), обсяг яких не
перевищує 5-ти сторінок, включаючи рисунки, таблиці і
список використаних джерел.
2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4.
Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий
прізвищем автора.
3. Тези доповіді оформляються наступним чином (дивіться
взірець):
Автор (ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене
звання, установа, місто - шрифт Тіmes New Roman, кегель 14
рt, інтервал 1 у правому верх- ньому кутку);
Назва (великими літерами, шрифт Тіmes New Roman,
кегель 14 рt, інтервал 1 по центру);
Ключові слова (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt,
інтервал 1,5);
Сутність проблеми, стан її дослідження (шрифт Тіmes
New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5);
Методологія, методи та дослідницькі інструменти,
використані автором (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14
рt, інтервал 1,5);
Висновки та результати дослідження (шрифт Тіmes New
Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5);
Список використаних джерел (шрифт Тіmes New Roman,
кегель 12 рt, інтервал - 1,5).
4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати
шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний.
5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту
мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються
відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання
на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних
дужках за текстом.

6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається
за редакційною колегією. Тези проходять наукове та
літературне редагування. До тексту тез доповіді, без
узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні
правки.
7. Про прийняття тез до друку автору буде повідомлено.

Зразок оформлення тез

Іван Оленченко,
доктор педагогічних наук, професор,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ В УКРАЇНІ
[Текст]
Список використаних джерел:

Організаційний комітет
конференції:
Заболотна Оксана
Адольфівна,
д. пед. н., проф.
oxana.zabolotna@gmail.com

Джурило Аліна
Петрівна,
к. пед. н.
Тел. +38(097)854-90-77
dzhurylo.ap@gmail.com

Адреса для листування:
cross.cult.comp@gmail.com

