МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Засвідчуємо вам свою повагу та запрошуємо взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретикометодологічні основи розвитку освіти та управління навчальними
закладами», яка відбудеться 5 грудня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти».
Запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, методисти
закладів післядипломної освіти та науково-педагогічні працівники вищих
навчальних закладів, працівники районних (міських) методичних кабінетів,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів, учителі, працівники системи
освіти, всі зацікавлені особи.
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Тематичні напрями роботи конференції:
Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
Історія розвитку та управління освітою.
Теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасним
закладом освіти.
Професійний розвиток педагогів у неперервній освіті.
Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою.
Освітній простір як середовище формування та розвитку особистості.
Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в освіті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі: очна, заочна.
1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв).
2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв).
3. Участь у конференції без доповіді.
4. Публікація статті.
Умови участі: до 25 листопада 2017 року необхідно подати в окремих
файлах на адресу оргкомітету наступні матеріали:
1) заявку (додаток А); назва файла: ПІБ_заявка
2) статтю (публікація за рахунок авторів). Назви файлів: ПІБ_стаття
конф – для статті у збірнику матеріалів конференції; ПІБ_фахова стаття – для
статті у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах».

Публікація наукових та науково-методичних статей передбачається:
 у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах», який внесено
до переліку фахових видань України з педагогіки (додаток Б);
 у збірнику матеріалів конференції (додаток В).
Статті, що не відповідають указаним вимогам, будуть відхилені.
Матеріали подаються в електронному вигляді за адресою:
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»,
кафедра педагогіки й менеджменту освіти, кафедра теорії й методики
дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій
вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034
e-mail: pedagogika.kafedra@gmail.com
Контактні телефони:
0509860929 – Раєвська Ірина Миколаївна
0952088334 – Рідкоус Олеся Володимирівна.
Відрядження за рахунок відряджаючої сторони.
Реєстрація учасників 5 грудня 2017 року з 9.00 до 10.30 год. в холі
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (вул. Покришева, 41,
м. Херсон).
Проїзд до академії:
 від залізничного вокзалу: маршрутні таксі 9, 12 до зупинки
«Інститут»;
 від автовокзалу: тролейбус 12 до зупинки «Сільпо», маршрутні таксі
4, 9, 12, 14, 30 до зупинки «Інститут»;
 від автостанції: маршрутні таксі 30 до зупинки «Інститут» або 16 до
зупинки «Сільпо».
Детальна інформація на сайті: http://academy.ks.ua
Оргкомітет

Додаток А
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління
навчальними закладами»
1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________
2. Науковий ступінь _________________________________________________
3. Учене звання ____________________________________________________
4. Місце роботи ____________________________________________________
5. Посада __________________________________________________________
6. Адреса службова _________________________________________________
7. Адреса домашня __________________________________________________
8. Контактні телефони, E-mail ________________________________________
9. Секція _______________________________________________________
10.Тема наукової статті ______________________________________________
11.Тема доповіді (матеріали конференції) ______________________________
12. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)__________________________
Дата заповнення та підпис

Додаток Б
Вимоги
до написання та оформлення статей
збірника наукових праць «Педагогічний альманах»
Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 914 сторінок формату А-4 та електронному варіанті. Мова друку: українська,
російська, польська, англійська. Електронний варіант виконувати в
редакторові Word for Windows 6/97 шрифтом Times New Roman інтервалом
1,5, розмір шрифту 14 у форматі RTF. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа
– 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і
надсилати разом з електронним носієм.
Статті аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника,
авторів без наукових звань – з рецензією доктора наук або двох кандидатів
наук.
Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих
матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що
не відповідають зазначеним вимогам.
Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць
«Педагогічний альманах» треба також представити відомості про авторів
статті на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи
(навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони).
Оформлення статті здійснювати наступним чином:
УДК; прізвище та ініціали
Назва статті,
Анотація (2-3 речення (10 рядків) українською мовою), ключові слова.
Текст статті

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати
такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямі.
Література
1. Іванов О. В. Соціально-педагогічна робота з молоддю: теоретикометодичні основи : монографія / О. В. Іванов. – К. : Наук. світ, 2011. – 247 с.
Прізвище та ініціали, назва статті, анотація (російською (10 рядків) та
англійською (20 рядків) мовами) та ключові слова.

Додаток В
Вимоги
до написання та оформлення статей
для збірника матеріалів конференції
Обсяг статті 5-7 сторінок комп’ютерного набору формату А-4 на e-mail
(pedagogika.kafedra@gmail.com). Стаття набирається в редакторі Word (97–
2003) шрифтом Times New Roman (розмір –14; інтервал – 1,5; поля – по 20
мм). Оформлення статті (рисунків, таблиць тощо) згідно з чинними вимогами
Зразок оформлення статті
Іваненко О.І.
Управління розвитком професійної компетентності
Текст статті (актуальність, мета, виклад основного матеріалу, висновки)
Література:
1. Іванов О. В. Соціально-педагогічна робота з молоддю: теоретикометодичні основи : монографія / О. В. Іванов. – К. : Наук. світ, 2011. – 247 с.

