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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ», 

що присвячена 100-річчю із дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

та 90-річчю з дня народження Корифея української педагогіки 

Сергія Гавриловича Мельничука. 

 

Конференція відбудеться 21 травня 2021 року  

 

Напрями роботи конференції: 
Секція 1. Естетичне виховання особистості – пріоритетний напрям педагогічної теорії і практики: 

від історії до сьогодення. 

Секція 2. Питання теорії і практики розвитку естетичної культури в сучасному світі. 

Секція 3. Особливості розвитку творчої особистості в діяльності освітніх закладів різного 

спрямування. 

Секція 4. Підготовка сучасних фахівців до майбутньої професійної діяльності в галузі естетичного 

виховання. 

Місце проведення конференції: 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 

вул. Шевченка, 1 (2-поверховий корпус, факультет педагогіки та психології), м. Кропивницький, 25006. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форма участі: дистанційна. 

Пленарне засідання відбудеться 21 травня 2021 року з використанням платформи Googlе Meet. 

Засідання секцій – 21 травня 2021 року. Інструкцію щодо підключення до заходу учасники конференції 

отримають на свої електронні поштові скриньки. Програма та Матеріали конференції (електронний 

варіант збірника тез) будуть розміщені на сайті ЦДПУ за адресою http://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy. 
 

Участь у конференції передбачає: 

1) публікацію тез в електронному збірнику матеріалів з його розміщенням на сайті 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy; 
2) оn-line виступ на пленарному або (і) секційному засіданнях, за бажанням; 

3) обговорення доповідей. 

 

Для участі у науково-практичній інтернет-конференції просимо до 7 травня 2021 року (включно) 

надіслати на електронну адресу PPOSP08@I.UA в окремих файлах, але одним листом: 
1) заявку, назва файлу має містити прізвище автора, наприклад: Руденко_заявка; 

2) тези доповіді в електронному варіанті формату *.doc, назва файлу має містити прізвище 

автора, наприклад: Руденко_тези; 

3) скан-копію квитанції або фотокопію про оплату реєстраційного внеску, назва файлу має 

містити прізвище автора, наприклад: Руденко_оплата.  

http://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy
http://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy
mailto:PPOSP08@I.UA


Увага!!!  При оплаті зазначити прізвище, ім’я та, по-батькові відправника та призначення платежу: 

внесок учасника конференції (заповнення призначення платежу є обов’язковим!) 

Реєстраційний внесок конференції – 150 грн. 

Реквізити до оплати: ЦДПУ ім. В. Винниченка, код 02125415, рахунок 

№ UA458201720313221002201002319 в ДС України, м. Київ. Призначення платежу: код 25010100, плата 

за участь у конференції, ПІБ автора. 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» 

21 травня 2021 року 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

2. Науковий ступінь  

3. Учене звання  

4. Місце роботи (місто, заклад)  

5. Посада  

6. Контактна (поштова) адреса  

7. Контактні телефони,   E-mail   (обов’язково 

для розсилки сертифікату учасника) 

 

8. Секція (тематичний напрям роботи інтернет-

конференції)  

 

9. Назва доповіді  
 

Вимоги до написання та оформлення тез до збірнику матеріалів конференції: 

Обсяг наукових тез – від 2 до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – 

книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю). Другий 

рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру). Далі йде текст 

доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см. (2-5 сторінок). Посилання у тексті 

оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку 

літератури, друге – номер сторінки. Список літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). 

Зразок оформлення тез  

Іванов Ю. В. 

(м. Кропивницький) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ 
ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

 

Зміст тез. 

БІБЛІОГРАФІЯ: 

1. Іванов Ю. В. Естетичне виховання сучасної молоді: теоретико-методичні основи: 

монографія. Київ: Наук. світ, 2019. 304 с. 
 

УВАГА!!! Матеріали тез подаються мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть 

повну відповідальність за редагування тексту, підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних 

даних, власних імен та інших відомостей. 
 

Редакційна рада зберігає за собою право на відхилення матеріалів у разі 

невідповідності проблематиці конференції та належного оформлення. 
 

Важливі дати 

07.05.2021 – завершення реєстрації та подання матеріалів; 

21.05.2021 (10.00-12.00) – пленарне засідання; 

21.05.2021 (12.30-14.30) – засідання секцій. 

Учасникам конференції буде розіслано у PDF-форматі на зазначену у заявці електронну адресу: 

сертифікат про участь. 

Контакти оргкомітету E-mail:  PPOSP08@I.UA 
Контактні особи – ПІБ: Галета Ярослав Володимирович (тел: + 38 050 909 9803) та Савченко 

Наталія Сергіївна (тел: + 38 050 529 3461). 
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