
Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 

Факультет романо-германської філології 

Кафедра педагогіки 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні коллеги, аспіранти і студенти! 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції  

 «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ», 

присвяченої  

155-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова,  

60-річчю факультету романо-германської філології,  

60-річчю кафедри педагогіки, 

яка відбудеться 2 жовтня 2020 року у приміщенні гуманітарного корпусу 

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 

(м. Одеса, Французський бульвар 24/26) 

 

 Роботу конференції планується провести за такими напрямами: 

1. Освіта дорослих: теоретико-методологічні засади    

2. Освіта дорослих: інноваційно-педагогічний досвід  

3. Освіта дорослих в зарубіжних країнах 

4. Освіта дорослих в Україні: історія та перспективи розвитку 

5. Андрагогічний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців 

6. Теорія і практика освітньої геронтології. 
 

Участь в конференції надає 5-15 балів та 2-10 годин до безперервного 

професійного розвитку педагогічних працівників та інших фахівців  

 

 Зареєстрованим учасникам конференції точка доступу та програма, сертифікат 

учасника та збірник тез будуть надіслані на електронну скриньку /Новою поштою. 

для сертифікату потрібно вказати Серію та номер диплому про освіту.  



Для участі у конференції необхідно: 

 до 1 липня 2020 р. на адресу Оргкомітету veylande@ukr.net надіслати 

заявку на участь у конференції (бланк заявки додається), тези доповіді, 

копію квитанції про сплату (скриншот). 

 Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів конференції. Робочі мови конференції – українська, англійська, 

іспанська, німецька, французька, російська, польська. 

Фінансові умови: 

Організаційний внесок (друк збірника тез) становить 300 грн. (еквівалент 15 евро для 

зарубіжних учасників). Оплата здійснюється за наступними реквізитами: ПІБ Вєйландє 

Лілія Вольдемар-Вікторівна 
Номер картки     5168  7573  8666  8372  

Банк отримувача АО КБ «Приватбанк»  

Призначення платежу: друк тез ПІП автора (обов’язково) 

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування, 

додаткові екскурсії) – за рахунок учасників. 

Контакти: 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова вул. Французький 

бульвар 24/26 ауд.25 кафедра педагогіки, координатори конференції: 

- зав. кафедри педагогіки, проф. Цокур Ольга Степанівна (e-mail: 

scokur@ukr.net); 

- доцент Вєйландє Лілія Вольдемар-Вікторівна (М.Т.: 097 313 88 02; 

електронна скринька: veylande@ukr.net 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у Міжнародній науково-практичній конференції  

 «Освіта дорослих в Україні та світі» 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Учений ступінь, учене звання 

Посада 

Установа 

Країна, адреса 

Телефон 

E-mail 

Напрям конференції 

Тема доповіді 

Заявка на проживання з _____ по ______  (готель □ гуртожиток □). 

 

Тези доповіді приймаються до друку означеними мовами. Електронний 

варіант тексту тез доповіді: обсяг 5 повних сторінок у форматі А4,  набраних в 

редакторі Word. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. 

Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5.  

Змістова структура тез:  

1. Постановка проблеми, її актуальність.  

2. Мета дослідження.  

3. Виклад основного тексту.  
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4. Висновки.  

5. Література (за алфавітом, до 5 посилань). Бібліографічний опис списку 

оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». Посилання на літературу слід подавати за допомогою 

дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, 

відділяючи номер сторінки двокрапкою (Дегтярьов, 2014: 12). 

6. Анотації укр. та англ. мовами (до 5 строк. Шрифт тексту Times New Roman 14, 

міжрядковий інтервал 1,5. Ключові слова (до 5 слів, Шрифт тексту Times New Roman 14, 

міжрядковий інтервал 1,5).  

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм: 

- між словами ставити тільки один пробіл; 

- розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Тире 

– це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, 

то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами; 

- відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки 

і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної 

цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від 

попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.); 

- відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. Лавренов); скорочення після 

переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), 

перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа); 

- скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання 

клавіш Сtrl+Shift+Дефіс); 

- лапки використовувати парні («»); 

- апостроф має виглядати так – ’. 

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і 

публікації. 
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Summary. Ivanova A. N. General foundation for the organization of training masters of the 

classical university.  

This article is devoted to the definition of the general principles of organization of Master’s 

training of the classical university. Special attention is paid to the analysis of the … 

Key words: classical university, multi-level education, organization of master’s training. 

 


