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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Х Міжнародній науково-практичній конференції
та XХV Всеукраїнських педагогічних читаннях
«Творча спадщина Василя Сухомлинського
у вітчизняному та міжнародному вимірах»
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року на базі
Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький)
Плануються такі напрями роботи:







Василь Сухомлинський і його педагогічна система як соціально-педагогічне
явище
Реформування сучасної освіти крізь призму здобутків Василя Сухомлинського
Ідеї Василя Сухомлинського у змісті підготовки майбутніх учителів
Василь Сухомлинський у міжконтинентальному вимірі
Дитячий світ у художніх творах Василя Сухомлинського
Василь Сухомлинський в контексті доби: артефакти і репрезентації у
бібліотеках, музеях медіапросторі

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі в конференції: очна та заочна.
Публікація матеріалів конференції передбачається (за вибором учасників):

у фаховому науковому збірнику «Наукові записки. Серія: Педагогічні
науки» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка (ISSN 2521-1919 (Online), 2415-7988 (Print). Збірник
зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus international
(ICI) і Google Scholar. Вимоги до публікації – у додатку Б;
 у журналі «Педагогічний вісник» Кіровоградського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Вимоги до
публікації – у додатку В.

Для участі в конференції необхідно до 15 червня 2018 року надіслати
 заявку на участь у конференції (додаток А) на електронну адресу
pednauk@gmail.com з темою листа «Сухомлинському 100», файл з назвою:
заявка_прізвище;
 організаційний внесок у розмірі 100 грн. на карту Приватбанку № 5168 7572
7277 6180. Отримувач – Грозан Світлана Вікторівна. Відправник – ПІБ.
Призначення платежу – оргвнесок;
 текст статті в електронному варіанті для публікації у фаховому науковому
збірнику «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» ЦДПУ ім. В. Винниченка на
електронну адресу pednauk@gmail.com з темою листа «Сухомлинському 100»,
файл з назвою: стаття_прізвище. Оплата за друк матеріалів із розрахунку 1 стор. –
40 грн. (для докторів наук – безкоштовно) на карту Приватбанку № 5168 7572 7277
6180. Отримувач – Грозан Світлана Вікторівна. Відправник – ПІБ. Призначення
платежу – за статтю.
 текст статті в електронному варіанті для публікації у журналі «Педагогічний
вісник» КОІППО імені Василя Сухомлинського на електронні адреси одночасно
adam.byk@ukr.net та bosko191@ukr.net з темою листа «Сухомлинському 100», файл
з назвою: стаття_прізвище.
Контактні телефони оргкомітету конференції:
Проректор з наукової роботи університету професор Михида Сергій Павлович –
(0522) 22 56 74 (із загальних питань);
Завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних
наук Черкасов Володимир Федорович – 066 486 24 19 (із питань публікації у
фаховому виданні «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки»);
Грозан Світлана Вікторівна – 066 500 35 43 (з питань оплати).
Заступник директора з науково-дослідної діяльності та міжнародного
співробітництва Бик Адам Сергійович – 050 514 46 97 (з питань публікації у журналі
«Педагогічний вісник»).
Додаток А
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
2. Науковий ступінь ________________________________________________
3. Учене звання ____________________________________________________
4. Місце роботи ____________________________________________________
5. Посада __________________________________________________________
6. Адреса службова __________________________________________________
7. Адреса домашня __________________________________________________
8. Контактні телефони, E-mail _________________________________________
9. Секція ___________________________________________________________
10.Тема статті _______________________________________________________
11. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)__________________________
12. Необхідність у запрошенні _________________________________________
Дата заповнення

Додаток Б
ВИМОГИ
до статей, які надходитимуть до редакції фахового видання
«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки»
Вимоги до оформлення:
 Стаття повинна бути написана українською, англійською або російською
мовою, з дотриманням наукового стилю та без мовних помилок.
 Електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, шрифт Times New
Roman, збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи англійською
мовами.
 Текст на аркуші А – 4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 пт; поля: ліве – 30 мм;
праве – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм.
 Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (10-12 сторінок).
Розміщення на сторінці:
 У лівому верхньому кутку: УДК.
 У правому верхньому кутку: прізвище, ім'я та по батькові (повністю),
науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, електронна адреса.
 Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом –
назва статті.
 Покликання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком:
[5, с. 80].
 Через 1 рядок після тексту розміщується фраза СПИСОК ДЖЕРЕЛ та
подається список використаних джерел (в алфавітному порядку) відповідно до
загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (див.
журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – №5).
 Далі через рядок після списку джерел в алфавітному порядку подається слово
REFERENCES (див. Зразок оформлення статті). Список використаних джерел
українською та російською мовами транслітерується латиницею. Прізвища авторів,
назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в
квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела,
укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th
(www.apastyle.org).
 Відомості про автора українською, російською та англійською мовами
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання, місце роботи)
подаються без скорочень.
 Наукові інтереси (українською та англійською мовами) – обов’язково. Далі
через рядок великими літерами назва статті розмір (кегль) 14 пт, анотація та ключові
слова (5-10) – українською та російською мовами, міжрядковий інтервал 1, розмір
(кегль) 12 пт, шрифт – курсив.
 До статті додається назва статті та реферат англійською мовою обсягом 20002200 знаків (не менше 25 рядків), розмір (кегль) 12 пт, міжрядковий інтервал 1.
Зразок оформлення статті на офіційному сайті видання за покликанням
http://www.cuspu.edu.ua/ua/informatsiia-dlia-avtoriv

Додаток В
ВИМОГИ
до статей, які надходитимуть до редакції журналу «Педагогічний вісник»
Редакція журналу «Педагогічний вісник» приймає статті від окремих осіб або
навчального закладу в електронному варіанті у форматі Microsoft Word 6.0 і вище
(шрифт: Times New Roman; розмір 14 пунктів; інтервал 1,5; поля: ліве – 2 см, праве
– 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см), Максимальний обсяг матеріалу – 12 сторінок.
Ілюстративний матеріал (фото, малюнки) потрібно подавати окремими файлами у
форматі TIFF, JPEG.
На початку статті подається анотація (2-3 речення) українською, російською
та англійською мовами. Після статті – повне ім’я автора, науковий ступінь, учене
звання, посада, адреса. За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на
літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій. Думка
редакції може не збігатися з думкою авторів. Редакція зберігає за собою право на
редагування та скорочення матеріалів. Статті не рецензуються і не повертаються.
На сайті http://koippo.in.ua/druk/category/pv/ у розділі «Видавнича
діяльність»
у закладці «Педагогічний вісник» можна ознайомитися з номерами
журналу
Оргкомітет конференції

