Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук
Інститут педагогіки НАПН України
Відділ навчання української мови та літератури
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта:
традиції і новаторство»,
яка відбудеться 17 травня 2019 року в Інституті педагогіки НАПН України
Наукова проблематика конференції:
1. Теоретико-методичні концепти наукової спадщини Н. Й. Волошиної.
2. Формування предметних і ключових компетентностей учнів в
умовах сучасного освітнього простору.
3. Актуальні питання підручникотворення освітньої галузі «Мови і
літератури»: історія, теорія та інновації.
4. Професійна творчість учителя-словесника в інноваційних вимірах.
5. Актуальні питання методики навчання української, зарубіжної
літератури та лінгводидактики.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої
освіти, післядипломної педагогічної освіти, вчителі-словесники закладів
загальної середньої освіти та здобувачі наукового ступеня.
Для участі в конференції необхідно до 30 квітня 2019 р. подати заявку й
тези на електронну адресу tvm21@ukr.net (тема листа «Заявка. Прізвище
учасника», «Тези. Прізвище учасника» (Додатки 1,2).
Форми участі: очна та заочна.
Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані у
збірнику тез «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта:
традиції і новаторство».
Фінансові умови участі у конференції. Організаційний внесок: очна
участь – 200 грн. (збірник тез, програма конференції, кава-брейк, організаційні
витрати); заочна участь – 150 грн. (збірник тез, програма конференції).
Сертифікат учасника конференції (у разі потреби) – 30 грн. (додатково
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сплачується). Для докторів наук публікація тез – безкоштовно. Обід у кафе
«Маестро» сплачується коштом учасників.
Банківські реквізити для сплати організаційного внеску:
Банк одержувача: Приватбанк.
ПІБ одержувача: Тименко Валентина Миколаївна.
Картка для виплат: 5168745011603740
Призначення платежу: «Оплата тез. Прізвище автора».
Пересилання збірника тез конференції здійснюватиметься «Новою
поштою» (за рахунок одержувача).
КОНТАКТИ:
Адреса проведення конференції: м. Київ, вул. Січових Стрільців
(колишня вул. Артема), 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України, 4 поверх,
к. 418 – зала засідань вченої ради.
Відповідальна за проведення конференції – доктор педагогічних наук,
головний науковий співробітник відділу навчання української мови та
літератури Яценко Таміла Олексіївна (067) 504-03-39, tamilakod@ukr.net
Відповідальний секретар (щодо заявок, оплати організаційного внеску)
–Тименко Валентина Миколаївна (098) 077-11-35, tvm21@ukr.net
Регламент роботи конференції:
1. 9.30 -10.00 – реєстрація учасників.
2. 10.00 -12.00. – пленарне засідання.
3. 12.00-12.30. – кава-брейк.
4. 12.30-15.00. – виступи учасників, підведення підсумків.
5. 15.00 – обід у кафе «Маестро».
Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції. Пропонуємо
допомогу щодо поселення у готелі-гуртожитку Академії педагогічних наук
України (вул. Січових Стрільців, 52 А).
Проїзд – від м. «Лук’янівська» тролейбусами № 16, № 18 до зупинки
«Полтавська».

Додаток 1.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«VІІ Волошинські читання.
Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»
17 травня 2019 р., м. Київ
Прізвище, ім’я, по
батькові
Науковий ступінь, учене
звання
Посада
Місце роботи (повна
назва організації,
навчального закладу,
факультет, кафедра)
Наукова проблематика
конференції
Тема доповіді
Назва тез
Форма участі у
конференції (зазначити
потрібне)
Сертифікат
учасника(так/ні)
Контактний телефон
E-mail
Адреса відділення «Нової
пошти» для надсилання
тез конференції

Виступ
Виступ + публікація тез
Публікація тез

Додаток 2
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ВИМОГИ
щодо оформлення тез
Обсяг – до 3 сторінок включно із переліком літератури; текстовий редактор
Microsoft Word for Windows; розмір аркуша А-4, усі поля – 2,0 см; шрифт Times New
Roman; кегль 12; інтервал 1,0; відступ 1,25 см; формат файлу – doc або docх.
Послідовність оформлення тез: верхній правий кут сторінки – відомості про
автора: прізвище, ім’я, по-батькові (напівжирним шрифтом), науковий ступінь,
вчене звання (у разі наявності), посада та місце роботи (курсивом), e-mail; нижче
посередині – назва тез (усі літери прописні напівжирним шрифтом); нижче –
ключові слова (до 5-7 слів); далі – текст тез; у кінці тексту – «Література» (до 5
джерел).
У тексті покликання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки,
наприклад: [5, с.15]. Список використаних джерел оформлюється з урахуванням
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані автором.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Яценко Таміла Олексіївна,
доктор педагогічних наук,
головний науковий співробітник
відділу навчання української мови та літератури
Інституту педагогіки НАПН України,
e-mail: tamilakod@ukr.net
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
Ключові слова:
Текст тез …
Література.
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