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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ – ВІД ПІЗНАННЯ ДИТИНИ
ДО СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ»,
яка відбудеться 22-24 листопада 2018 року на базі
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Напрями роботи конференції:
– розвиток і саморозвиток особистості як фактор діяльності освітнього
закладу: cпираючись на попередників, творимо майбутнє;
– педагогіка добра і співтворчості В. О. Сухомлинського в умовах
реформування української освіти;
– культурно-інформаційний простір як складник педагогічної системи
освітнього закладу;
– професійний та особистісний розвиток педагога: діалог
із
В. О. Сухомлинським.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.
Для участі в конференції необхідно до 22 жовтня подати електронною
поштою заявку щодо участі в конференції (форма додається) на електронну
адресу irinakardash70@gmail.com та вказати в темі листа «Заявка» і прізвище
учасника. Не пізніше, ніж до 31 жовтня подати матеріали статті чи тез в
електронному варіанті. Вартість публікації тез складає 100 грн.
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у
фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні
науки» (вартість публікації становить 40 грн. за сторінку) та збірнику тез
доповідей (вимоги до тез див. нижче).
Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд)
забезпечуються учасниками конференції.
Усі учасники конференції отримають сертифікат учасника, програму
конференції та фаховий збірник «Науковий вісник Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки» чи
збірник тез.
КОНТАКТИ:
Адреса проведення конференції: Миколаївський національний
університеті мені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв,
54030.
Відповідальний за проведення конференції: доктор педагогічних наук,
професор, проректор із науково-педагогічної роботи Ситченко Анатолій
Люціанович, тел. (0512) 37-88-23, 097 342 22 53.
Відповідальний секретар (з питань заявок, тез, сертифікатів):
кандидат педагогічних наук, доцент Кардаш Ірина Миколаївна,
тел. 050 90 61 600, e-mail: irinakardash70@gmail.com
З питань публікації статті: кандидат філологічних наук Грищенко
Олександр Володимирович, тел. (0512) 37-88-28, 093 98 51 894, 066 055 33 63,
e-mail: publish.mnu@i.ua .

ЗАЯВКА
учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ – ВІД ПІЗНАННЯ ДИТИНИ
ДО СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ»,
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, звання
Посада
Установа (повна назва)
Напрям роботи конференції
Тема доповіді
Контактна адреса, телефон
Відділення Нової пошти
(обов’язково)
e-mail (заповнити обов’язково,
адреса повинна бути діючою)
Потреба в житлі (так / ні)
Дата приїзду / від’їзду

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обсяг тез – 2 сторінки.
Стандарти: аркуш – А4, шрифт набору – Times New Roman Cyr, кегль – 12 pt,
міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу:
перший рядок – відступ 1 cм, відступи зліва і справа – 0 мм.
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення
ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати
однотипні лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та
тире (–).
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
ім’я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
місто (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю);
адреса електронної поштової скриньки (окремий абзац із вирівнюванням по лівому
краю);
назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів
першого рядка з вирівнюванням по центру);
основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша
цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та
номер сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.:
[5], [6, 123] [5; 34]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;
список використаних джерел (за необхідності) розташовується в алфавітному порядку
в кінці тез (література оформлюється за останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень
ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);
Заявки та тези надсилати на електронну пошту: irinakardash70@gmail.com

ВИМОГИ ДО СТАТТІ
На електронну адресу (publish.mnu@i.ua) має надійти (у темі листа обов’язково
вказати «Конференція»):
1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог;
2. Відсканована рецензія доктора наук або кандидата з відповідної галузі, підписана й
засвідчена в установленому порядку (для аспірантів та викладачів без наукового
ступеня);
3. Заявка.
Текст статті обов’язково викладається за таким планом:
 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми та на які спирається автор;
 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця
стаття;
 формулювання цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
 висновки із цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Усі перелічені елементи обов’язково мають бути представлені в тексті
стилістично.
Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СТАТТІ
1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word.
2. Орієнтовний обсяг статті: 10-15 сторінок формату А 4.
3. Міжрядковий інтервал: 1,5.
4. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.
5. Абзацний відступ: 1,25.
6. Вирівнювання: по ширині.
7. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша
цифра – номер літератури в списку використаних джерел, який подається у статті, друга –
номер сторінки, наприклад: [1, 55]; якщо два джерела з посиланням на сторінки: [1, 55; 6, 77–
78]; якщо перелік джерел: [1; 2; 3; 4].
2. Слід чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… - … ).
3. Необхідно використовувати однотипні лапки «…».
4. Не допускається створювати абзацний відступ пробілами та клавішею Tab.
5. Не допускається використання переносів.
6. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл.
7. Нумерація сторінок не ведеться.
8. Список використаних джерел бажано не перевищувати 15 позицій.
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК (розташовується у верхньому лівому кутку, шрифт нежирний, Times New Roman,
14 кегль);
Ім’я та прізвище автора (шрифт напівжирний, по центру, розмір шрифту – 14 пт., через
рядок під іменем подається – науковий ступінь, вчене звання, посада, місто, країна; нижче –
електронна скринька автора. Розмір шрифту – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1);
Через рядок подається назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт);

Через рядок після назви розташовується анотація та ключові слова мовою статті (без
слова «анотація», абзацний відступ – 1,25, мінімальний об’єм – 500 друкованих знаків
(приблизно 9-12 рядків анотації), шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсив, міжрядковий
інтервал – 1);
Через рядок подається текст статті (за планом, який прописано вище);
Без пропуску рядка подається Список використаних джерел за алфавітом (нежирний,
розмір шрифту – 12 пт., інтервал – 1), оформлених відповідно до ДСТУ 8302:2015
Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання.
Через рядок після списку використаних джерел подається заголовок References
(нежирний, розмір шрифту – 12 пт., інтервал – 1) за стилем написання Міжнародної
психологічної асоціації (АРА).
Через рядок після списку використаних джерел подається анотація російською мовою
та резюме англійською мовою. Резюме англійською мовою має бути розширеним (200-250
слів). Розмір шрифту – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1.
У останньому рядку статті подається запис: Стаття надійшла до редколегії
ЧЧ.ММ.РРРР (із зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт Times New
Roman, 12 кегль, вирівнювання по правому краю).
ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ
Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки
(повної / неповної) становить 40 грн. Одноосібні статті докторів наук друкуються
безкоштовно. Статті докторів наук у співавторстві з кандидатами наук, викладачами,
аспірантами оплачуються у встановленому порядку.

