ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ
«Теоретичні засади і практичний досвід підготовки педагогів історичного та філологічного профілів
у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: історія і сучасність. До
100-річчя заснування вишу (1918-2018 рр.)»
11-12 вересня 2018 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь уроботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Теоретичні засади і практичний досвід підготовки
педагогів історичного та філологічного профілів у
Кам'янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка: історія і сучасність. До 100-річчя
заснування вишу (1918-2018 рр.)», що відбудеться 11-12
вересня
2018
року
у
Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка.
Головні напрями роботи
1. Теоретичні та методологічні засади підготовки
педагогів історичного та філологічного профілів.
2. Практичний досвід і перспективи підготовки
педагогів історичного та філологічного профілів у
вищій школі.
3. Гуманітарна підготовка фахівців у Кам’янецьПодільському національному університету імені
Івана Огієнка: досвід і перспективи.
4. Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка: історія і сучасність
5. Історія розвитку гуманітарної освіти в України.
Умови участі в роботі конференції
Для участі в роботі конференції необхідно направити
в оргкомітет
на
e-mail:
dec_history@kpnu.edu.ua;
dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua:
1) до 1 липня 2018 року – статтю обсягом до 10
сторінок;
2) заявку за формою, що додається;
Робочі мови конференції – українська, англійська,
німецька, польська, російська.
Матеріали конференції будуть опубліковані у
збірнику «Гуманітарна освіта у вищій школі : історичний
досвід, проблеми та перспективи», який планується видати
до початку роботи конференції.
Адреса оргкомітету
Україна, 32301, Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Татарська, 14, деканат історичного факультету
К-ПНУ імені Івана Огієнка; вул І. Огієнка, 61, деканат
факультету української філології та журналістики К-ПНУ імені
Івана Огієнка.
Тел.: +380(3849)-2-50-57 (іст. ф-т); +380(3849)-3-12-13
(ф-т укр. філол. та журналістики);
E-mail: dec_history@kpnu.edu.ua; dec_ukr_filol@kpnu.edu.ua
Вимоги до оформлення статті
1. Структура статті:
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
- ініціали та прізвище автора, місто, країна (укр.
мовою); ініціали та прізвище автора, місто, країна (англ.
мовою); електронна адреса (у верхньому правому куті
аркуша);
- назва статті;
- текст статті однією з робочих мов конференції з
такими елементами: постановка проблеми, аналіз
попередніх досліджень, мета статті, виклад основного
матеріалу, висновки);
- література;
- анотація українською мовою (1500 знаків),

- ключові слова укр. мовою (8-10 слів або
словосполучень), назва статті англ. мовою, анотація
англійською мовою (1500 знаків), ключові слова англ.
мовою(8-10 слів або словосполучень);
2. У тексті статті посилання на використані джерела
подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий
номер і через кому сторінка цитованого джерела,
наприклад: [7, с. 35].
3. Текст статті, анотації, література друкується на
аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт –
Times New Roman 14. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти
чи малюнки, що використанні у статті, повинні бути
чорно-білими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp;
зображення, виконані в MS Word, не приймаються.
4. Сторінки статті нумеруються за порядком, без
пропусків і буквених позначень. Автор підписується на
звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати,
цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова
до видання.
Усі статті рецензуються редакційною колегією.
Заявка
на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Теоретичні засади і практичний досвід підготовки
педагогів історичного та філологічного профілів у
Кам'янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка: історія і сучасність. До 100-річчя
заснування вишу (1918-2018 рр.)»
(м. Кам’янець-Подільський , 11-12 вересня
2018 року):
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________
Місце роботи _______________________________
Науковий ступінь ________ Вчене звання_______
Організація (установа) _______________________
Посада ____________________________________
Адреса для листування _______________________
Телефон ___________________________________
E-mail_____________________________________
Планую (потрібне підкреслити) Виступити з доповіддю:
на пленарному засіданні (до 20 хв.); на секції (до 10 хв.).
Виступити з інформацією (до 5 хв.). Взяти участь як слухач.
Тема доповіді або повідомлення______________
Потреба в житлі (так, ні)_____________________
Підпис____________________________________
Декан історичного факультету Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, кандидат
історичних наук, доцент – Дубінський Володимир
Анатолійович (тел. моб. 097- 967-52-62), заступник декана
історичного факультету з наукової роботи та інформатизації
освіти, кандидат історичних наук, доцент – Газін Володимир
Володимирович (тел. моб. 098 - 264-03-75);
Декан факультету української філології та журналістики
Кам'янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка, кандидат філологічнихх наук, доцент –
Коваленко Борис Олексійович (тел. моб. 097- 21-00-149),
завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук,
професор – Марчук Людмила Миколаївна (тел. моб. 067- 76332-66).

