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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні
засади», яка відбудеться 28 листопада 2017 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
До участі в конференції запрошуємо молодих науковців, професорськовикладацький склад вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.
На конференції передбачено роботу
за напрямами:
1. Наука і освіта: геокультурні засади та методи їх реалізації.
2. Світоглядно-методологічні засади науки.
3. Методика наукових досліджень.
4. Сучасні парадигми освіти.
5. Освіта і наука в контексті філософії Г.Сковороди.
6. Інноваційні психолого-педагогічні технології в освіті.
7. Правові, соціально-економічні та політичні відносини в аграрній сфері
України: історія і сучасність
8. Роль історичної науки у формуванні патріотизму та активної
громадянської позиції українського студенства.

9. Наукові школи в Україні.
10. Виховна робота в освітньому просторі.
11. Проблеми і перспективи профорієнтаційної роботи.
12. Філософія, релігія, наука.
13. Інтеграція соціогуманітарної та аграрної освіти і науки
14. Світовий та вітчизняний освітянський і науковий досвід еволюції
агрономії, агроекології, захисту рослин, землевпорядкування, лісового
господарства, аграрної економіки, раціонального використання природних
і земельних ресурсів.
15. Актуальні проблеми земельної реформи в Україні.
16. Інноваційність світової та вітчизняної економічної освіти і науки:
здобутки і перспективи.
17. Персоналії видатних докучаєвців: вчених, освітян, громадських діячів,
виробничників.
18. Сучасні комп'ютерні технології в освітньому і науковому просторі.
19. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мов
у навчальному процесі.
20. Фізична культура і спорт у формуванні особистості.
Для участі в конференції потрібно
до 17 листопада 2017 р.
надіслати на адресу evsyukov1971@ukr.net:
• заявку на участь у конференції;
• файл (MS Word) у форматі .rtf з текстом доповіді (2–4 сторінки). Назва файлу
(латинськими літерами) має відповідати прізвищам авторі.
• Вартість публікації становить 40 грн. за кожну сторінку.
Вимоги до оформлення матеріалів
Матеріали обсягом 2 – 4 сторінки розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210
мм), береги зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм.
Нижче, через інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, науковий
ступінь, учене звання.
Нижче без відступу посередині – назва організації, яку представляє автор.
Через інтервал назва роботи (без відступу, вирівнювання посередині, шрифт
напівжирний).
Через інтервал розміщують текст доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір –
14 пт, інтервал – одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині).
Нижче, без інтервалу – список літератури. Посилання та список використаних джерел
оформляти згідно з вимогами ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.
Студенти та здобувачі наукових ступенів обов’язково вказують наукового керівника, його
науковий ступінь, посаду (за прийнятими скороченнями).
Назва файлу повинна відповідати номеру напряму конференції та прізвищу автора або
першого співавтора англійською мовою (наприклад, 1_Ignatenko.rtf).
Робоча мова конференції – українська.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції будуть надіслані учасникам
в друкованому варіантах протягом трьох тижнів від дня проведення конференції.

Приклад оформлення матеріалів

І.М. Ігнатенко, канд. пед. наук, доцент
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Використання технології контекстного навчання в сучасній освіті
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1, с.
342]. Ххххххххххххх.
Література
1. Скрипник М. Мистецтво бути педагогом : збірник тренінгових занять / Марина
Скрипник. – К. : Шкільний світ, 2006. – 112 с. – ISBN: 966-420-076-Х.
Відповідальність за зміст матеріалів і відповідність нормам правопису та
орфографії несуть автори.
Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не
приймаються.
У разі значних розходжень оформлення матеріалів із рекомендаціями оргкомітет
залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.
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