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Напрями роботи
1. Змістові та технологічні аспекти формування громадянської позиції
сучасної молодої людини (школяра, студента).
2. Національно-патріотичне виховання в умовах переходу на
компетентнісну систему освітньої діяльності (школи, вишу).
До участі у роботі конференції запрошуються студенти, які досліджують
різні аспекти (педагогічний, психологічний, філософський, соціологічний,
філологічний, культурологічний, історичний, природничий та ін., у тому
числі інтегрований, міждисциплінарний) проблеми громадянського,
національно-патріотичного виховання.
Робоча мова конференції – українська.
За матеріалами конференції буде сформовано програму конференції
та збірник наукових праць у електронному форматі.
Приймаються статті обсягом до 5 повних сторінок друкованого тексту.
Участь у конференції та публікація статті – безкоштовні.
Вимоги до оформлення статей
1. Наукова стаття має містити формування мети публікації (постановка
завдання) та висновки з даного дослідження.
(У статті не виділяти жирним шрифтом перелічені вище елементи,
лише враховувати їх наявність і послідовність у тексті).
2. У першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається
шифр УДК (звичайним шрифтом). Наступний абзац – прізвище та ім’я автора
(авторів); далі – прізвище та ініціали наукового керівника; наступний абзац –
назва статті великими літерами, далі анотація (2-3 речення) та ключові слова
(4-5 слів) українською мовою, наступний абзац – текст. В електронному
варіанті таблиці, схеми та малюнки виконувати в тексті у відповідному
масштабі. Після тексту – Список використаних джерел.
3. Обсяг статті – до 5 сторінок формату А4. Текст набирається шрифтом
“Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ

абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
Файл зберігати у форматі DOC та RTF.
4. У тексті не допускається вирівнювання пропусками.
5. У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і
тире «–» (Alt+0151).
6. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація
клавіш (Ctrl+Shift+Пробіл).
7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364;
5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних
джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою
або через дефіс.
8. За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту
оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс”
ставиться порядковий номер примітки (напр.:...1 ...2), а після тексту статті (до
“Списку використаних джерел”) із заголовком «Примітки» (у центрі)
наскрізною нумерацією подається текст примітки.
9. Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок “Список
використаних джерел і в алфавітному порядку наводяться використані
джерела. Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК
(Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 3).
Матеріали, які не оформлені відповідно до вимог, не відредаговані,
розглядатися і повертатися авторам не будуть.
Зразок оформлення матеріалів:
УДК…
Петренко Олена
Науковий керівник: Василенко О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ………………………
Текст анотації українською мовою…..............
Ключові слова: .....................................
Текст статті
Список використаних джерел
Список використаних джерел (взірець)
1. Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний
ресурс] / Ю. М. Безхутрий. – Режим доступу : http://wwwphilology.
univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.
3. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови :
Проблемні питання : [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф.
Кобилянська. – Київ : Вища шк., 1994. – 670 с.
4. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм –
мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх
історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–
151.

Для участі у роботі конференції Вам необхідно до 20 вересня 2017 року
подати на кафедру педагогіки та управління навчальним закладом заявку для
участі в конференції з даними про учасника та темою виступу. До 13 жовтня
2017 року подати текст статті для розміщення у збірнику наукових праць.
Заявка на участь у конференції має містити наступну інформацію: ПІП
студента-учасника, факультет, групу; тему виступу на студентській
конференції, ПІП наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання,
факультет.
Заявки та електронні варіанти статей подавати на кафедру педагогіки та
управління навчальним закладом або надсилати Федорчук Вікторії
Вікторівні (тел. 0983792307, e-mail: vicfed@ukr.net).

