
Вельмишановні колеги!  
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту  

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності  

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

запрошують Вас взяти участь у XІІ Всеукраїнській  

науково-практичній інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика»,  

що відбудеться 24 листопада 2021 р. 
 

Напрями роботи конференції:  

1. Дидактичні та методичні аспекти підготовки майбутнього педагога. 

2. Формування професійної компетентності в умовах освітнього середовища 

закладу вищої освіти. 

3. Формування управлінської культури керівників закладів освіти. 

4. Історія становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогічної освіти. 

5. Формування професійного мислення педагога. 

6. Загальнокультурна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів. 

 

За результатами Всеукраїнської конференції планується видання тезового 

збірника матеріалів. Вартість однієї сторінки 45 грн.  
Для участі у конференції необхідно надіслати до 20 листопада 202І року 

на електронну адресу: pedagogikaudpu@ukr.net , boichenko.v@gmail.com: 

1) заявку для участі, яка повинна містити назву теми доповіді, напрям 

роботи конференції та відомості про автора (прізвище, ім’я по батькові 

повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса 

(обов’язково вказати поштовий індекс, область), телефон, адреса електронної 

пошти);  

2) електронну версію доповіді, оформлену відповідно до вимог 

(інформація додається);  

3) рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної галузі досліджень 

(для учасників, які не мають наукового ступеня)(скановану завірену 

рецензію);  

3) скановану квитанцію про грошовий переказ коштів (оплата 

здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до 

друку).  

Вимоги до оформлення тез: 

Матеріали готуються згідно із стандартом: редактор Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі 

поля – 2 см, формат сторінки А4, без нумерації сторінок; обсяг тез 3-5 сторінок 

друкованого тексту. 

mailto:pedagogikaudpu@ukr.net


Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних 

джерел:» в алфавітному порядку.  Посилання на літературу позначають за 

текстом у квадратних дужках (напр. ... [3, с.45]. 

Тези друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, 

граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей несе автор / 

науковий керівник. Підготовлені з невиконанням вказаних вимог тези – не 

приймаються і не друкуються. 

Матеріали просимо надсилати на адресу: pedagogikaudpu@ukr.net з 

поміткою: на Інтернет-конференцію, переказ коштів здійснювати за адресою: 

20308, поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до 

запитання Калюженко Аліна Андріївна Додаткова адреса для електронного 

спілкування − boichenko.v@gmail.com 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Кривонос Ольга 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету  

імені А.С.Макаренка 

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Текст 

 

Список використаних джерел: 

1. Лазарєв М.О. Педагогічна творчість: навчальний посібник для 

студентів, магістрів, аспірантів педагогічного університету: 2-ге видання, 

доповнене і перероблене. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. 294с.   

 
Зразок оформлення заявки: 

 

ЗАЯВКА 
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь 
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)____________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)____________________________________ 
Місце роботи ____________________________________________________________________ 
Поштова адреса, телефон (обов’язково) _____________________________________________ 
Електронна адреса (обов’язково)____________________________________________________ 
Напрям наукової доповіді:_________________________________________________________ 
Тема наукової доповіді:___________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 


