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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
22-23 березня 2017 року у Навчально-науковому інституті педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка відбудеться
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика» з
публікацією збірника науково-методичних праць.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Сучасні технології в інтеграційному освітньому просторі.
2. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи.
3. Інтегративний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх учителів і
вихователів дошкільного закладу.
4. Підготовка магістрів до професійної діяльності.
5. Професійна підготовка фахівців мистецьких дисциплін.
6. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.
7. Формування ключових компетентностей у дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
8. Міжпредметні зв’язки у формуванні предметних компетентностей
молодших школярів: теорія і практика.
Програмою конференції плануються педагогічні майстерні, тренінги,
презентації, навчально-пізнавальні майстер-класи.
Вимоги до оформлення статей:
1. Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам
ВАК України від 15.01.2003 р. (постанова Президії ВАК України за №
7–05/1).

2. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій,
у яких започатковано розв'язання даної проблеми; формулювання
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки із даного дослідження і перспективи
подальших наукових розвідок.
3. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.
4. Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах.
5. Електронний варіант: файл формату «RTF» або «DOC» на диску CD-R
або CD-RW. Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Шрифт «Times New
Roman» розміром 14 пунктів, чорного кольору, звичайний;
міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва ‒ 25 мм, зверху, знизу – 20 мм,
справа – 25 мм; абзацний відступ – 1,25 см. Робоча мова конференції –
українська. Номери сторінок не проставляються. Щільність тексту
статті – всюди однакова – звичайна.
6. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків – їх нумерують. Заголовки
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію
таблиць праворуч від таблиці (стиль – normal, шрифт – Тіmes New
Roman, № 12). Рисунки повинні бути виконані за допомогою
редактора Word, згруповані і являти собою один графічний об'єкт.
Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою
Equation Editor – редактора формул Word, а не у текстовому режимі.
У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри – розміри:
загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt, малі індекси – 7 pt, великі
символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні,
матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr. Великі за
розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків.
7. Посилання на літературні джерела в тексті подаються у квадратних
дужках із зазначенням номера джерела та використаної сторінки.
Наприклад: [5, с. 24].
8. На окремій сторінці додаються відомості про автора.
9. Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної
рецензії наукового керівника (якщо науковий керівник буде
співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова).
10. Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану
науки, бути літературно опрацьованою.
Структура статті:
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа (справа).
НАЗВА СТАТТІ – друкується великими літерами (по центру).
Основний текст статті. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із
зазначенням номера джерела та сторінки (Наприклад: [5, с. 24]) у
підзаголовку «Література» (наявність якої є обов’язковою!).

Після закінчення основного тексту статті через один інтервал подають
список літератури з дотриманням вимог (Бюлетень ВАК України, № 5,
2009 р.). Список літератури повинен починатися із заголовка посередині
сторінки – ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman, № 11).
СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ДО ВИДАННЯ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Матеріали статті розташовувати у такій послідовності

Текст статті

Прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада
( установа).
НАЗВА СТАТТІ
ЛІТЕРАТУРА

Умови участі в конференції:
Бажаючим узяти участь у конференції необхідно до 01 січня 2017 року
надіслати до оргкомітету:
- заявку на участь (форма додається) та наукову статтю
рекомендованим обсягом 5-10 сторінок (електронну версію);
- копію квитанції про оплату публікації. Вартість 1 стор. – 20 грн.
Оплата за публікації надсилається поштовим переказом на адресу:
10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, кафедра мистецьких
дисциплін і методик навчання, Колесник Наталії Євгенівні (на
конференцію «Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів:
теорія і практика»);
- оплата відряджень, проїзду, харчування, проживання за власний кошт
учасників.
Рукописи і відсканована квитанція про оплату направляються за
адресою : 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Житомирський
державний університет імені Івана Франка. Колесник Наталії Євгенівні.
Контактні номери: 067-68-14-534 (Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор
педагогічних наук, професор); 097-210-13-35 (Колесник Наталія Євгенівна,
кандидат педагогічних наук, доцент).
Електронні версії матеріалів і статей надсилати за адресою
e-mail: kolesnik@zu.edu.ua
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Інформаційні відомості про автора статті
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Напрям (орієнтовний вибір):
Назва статті:
Місце роботи:
Посада:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Контактний телефон:
Електронна адреса:
Адреса для листування:
Необхідність у бронюванні

Так / ні

місця проживання:
Необхідність у друкуванні

Так / ні

сертифікату:
Необхідність у друкуванні
програми конференції:
Дата:
Підпис автора:

Так / ні

