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Шановні колеги!
Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
“Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя”,
яка відбудеться 29-30 листопада 2018 року у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського
.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Сучасні підходи до особистісно-професійної підготовки майбутнього вчителя.
2. Модернізація педагогічної освіти в контексті формування Європейського
освітнього простору.
3. Технології психолого-педагогічного супроводу особистісно-професійного
становлення майбутніх учителів.
4. Розвиток особистісної зрілості студентів педагогічних ЗВО.
5. Розвиток педагогічного мислення майбутнього вчителя.
6. Формування професійно важливих особистісних якостей майбутніх учителів.
7. Педагогічна практика як чинник особистісно-професійного становлення
майбутнього вчителя.
8. Інновації у вищій педагогічній освіті. Сучасні технології навчання і професійної
підготовки вчителя.
9. Методичне забезпечення особистісно-професійної підготовки майбутніх
учителів.
10. Особистісно-професійний розвиток учителя в історико-педагогічному вимірі.
11. Особистісно-професійний розвиток майбутніх учителів у зарубіжних країнах:
сучасний стан і тенденції.
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.
Етапи роботи конференції:
Прийом заявок на участь в конференції та доповідей до 26.11.2018
Прийом квитанцій про сплату організаційного внеску від учасників конференції до
26.11.2018.
Проведення форуму конференції – з 29.11.2018 по 30.11.2018
Видання збірника матеріалів конференції – грудень 2018 року.
Розсилка збірника матеріалів конференції – грудень 2018 року.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок – 150 грн. (організаційні витрати
на проведення конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції).
Умови участі в конференції:
Тези будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Крім публікації тез є можливість друку статті за тематикою конференції (12-15 сторінок) у

фаховому журналі «Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія», який
входить до переліку наукових фахових видань, затвердженого постановою МОН України
№1222 від 07.10.2016 р. Вимоги до оформлення статей подаються в додатку.
Оплата оргвнеску здійснюється за такими реквізитами:
1. Оплата через відділення чи термінал «Приватбанку».
Номер картки одержувача: 5168742706286949 (Холковська Ірина Леонідівна)
2. Оплата поштовим переказам з вказівкою до запитання на адресу:
Холковській Ірині Леонідівні, до запитання, м. Вінниця – 1, 21001
Для участі в конференції необхідно до 26 листопада 2018 р. надіслати такі матеріали на
адресу pedkonf2018@i.ua:
• заявку учасника (учасників) за доданою формою: Мельник_заявка.dос;
• тези (до 5 сторінок) або статтю (12-15 сторінок) в електронному варіанті (за формою:
Мельник_тези.dос (Мельник_стаття.dос);
• скановану електронну копію чека про оплату (переказ) організаційного внеску.
Обов'язкові елементи статті та їх порядок:
Обсяг тез - до 5 сторінок друкованого тексту формату А4:
• текстовий редактор - MS Word;
• шрифт Times New Roman, 14 pt;
• усі поля - 20 мм;
• абзацний відступ - 1,25 см;
• міжрядковий інтервал – 1,5;
• назва доповіді (без переносів, шрифт напівжирний, прописні букви);
• прізвище та ініціали автора (авторів), шрифт напівжирний;
• назва установи - скорочено, в дужках - місто;
• анотація (укр. та англ. мовами);
• ключові слова (укр. та англ. мовами);
• з абзацного відступу - текст доповіді з вирівнюванням по ширині.
Після тексту тез через рядок - «Список використаних джерел» (з абзацного відступу, з
вирівнюванням по центру), далі - список використаних джерел в алфавітному порядку.
Відомості по кожному джерелу друкувати з абзацного відступу (оформляти згідно останніх
вимог).
Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, де зазначається
порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [2, с. 14].
Таблиці і малюнки в тексті подаються у чорно-білому форматі (шрифт не менше 12 pt).
Формули та символи набираються з використанням убудованого редактора формул в MS
Word.
Текст має бути ретельно відредагований автором.
За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори.
Зразок оформлення матеріалів:
НАЗВА ДОПОВІДІ
Мельник П. І.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м.
Вінниця.
Анотація (укр. та англ. мовами).
Ключові слова: (укр. та англ. мовами).
Текст доповіді
Список використаних джерел

Адреса оргкомітету:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
кафедра педагогіки і професійної освіти (234 ауд.), вул. Острозького, 32, м. Вінниця,
Україна, 21001.
Довідки за телефоном: 0987330262 (Viber) (Галузяк Василь Михайлович)
ЗАЯВКА
на участь у ІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції
“Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя”,
Вінниця, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського
29-30 листопада 2018 року
Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________
Науковий ступінь, вчене звання____________________________________
Місце роботи ___________________________________________________
Посада ________________________________________________________
Назва публікації ________________________________________________
Контактний телефон _____________________________________________
E-mail _________________________________________________________
Форма публікації (підкреслити): тези у збірнику матеріалів конференції,
стаття у фаховому журналі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
у фаховому журналі «Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:
Педагогіка і психологія»
Загальний обсяг статті – від 12 до 15 сторінок.
Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам ВАК України від
15.01.03 року (постанова Президії ВАК України за № 7–05/1).
Необхідні елементи статті: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана
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 даному напрямку.
УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал по центру – назва
статті напівжирними прописними літерами; через 1 інтервал справа напівжирним шрифтом
друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал симетрично до тексту звичайним
курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів);
через 1 інтервал назва статті, прізвище та ініціали автора, анотація (не менше 1800 знаків)
та ключові слова англійською мовою (6-10 слів); після цього через 1 інтервал – основний
текст; в кінці статті через 1 інтервал симетрично до тексту напівжирним шрифтом
заголовок «Література», формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик в
алфавітному порядку;
- обсяг авторських рукописів: статті – не менше 12 сторінок;
- формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; шрифт Times New
Roman, розмір шрифту -14 пт., стиль “нормальний” (“звичайний”); міжрядковий інтервал
– 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів;
- посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком: [5] або [5, с. 14],
де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 14 – сторінка. Посилання на
декілька
джерел
одночасно
подаються
таким
чином:
[2; 3; 5]
або
[2, с. 14; 8, с. 23; 12, с. 124];
- список використаних джерел «Література» подається наприкінці статті (розмір шрифту –
14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного
опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та
Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там
само», «там же» - не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково
містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання,
видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується
функція автоматичного нумерованого списку.
вказати особистий цифровий ідентифікатор DOI (ORCID)
Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії наукового
керівника (якщо науковий керівник є співавтором публікації, то рецензія не потрібна).
Адреса редакції: м. Вінниця, 21100, вул. Острозького 32, кафедра педагогіки і професійної
освіти.
Електронна адреса журналу: https://www.sites.google.com/site/naukovizapiski/home
З повагою, оргкомітет конференції.

