
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Гуманітарно-педагогічний факультет  
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:  
ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ІННОВАЦІЇ» 

 

м. Київ, 14-16 травня 2015 р.  
 

Загальна інформація 

Мета конференції: висвітлити актуальні питання теорії та методики професійної освіти, 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення якості 
навчання, а також творчий розвиток і саморозвиток особистості. 

Місце проведення: Гуманітарно-педагогічний факультет,  навч. корпус № 15-а, ауд. 231, 

вул. Героїв Оборони, 16, м. Київ, Україна, 03041  

Роб. тел.: 0-44-527-83-57 

До участі у Міжнародній конференції запрошуємо вчених, молодих науковців, аспірантів, 
магістрантів, викладачів, наукових працівників. 

Тези доповідей будуть надруковані у матеріалах конференції, тексти доповідей (наукові статті – 

від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у «Науковому віснику Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка. Психологія. Філософія» (збірник 

наукових праць затверджений постановою ВАК України № 1-05/4 від 26.05.2010 р. з 

педагогічних наук, а також включений до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ,  

ліцензійний договір від 01.11.2013 р. № 666-11/13-343). 

Мова конференції: українська, російська, англійська, польська. 

Передбачено роботу таких секцій:  
 

1. Інноваційні процеси та технології 
в освіті 

2. Інформаційні технології в освіті 
3. Теорія та методика навчання і 

виховання 
4. Соціальна педагогіка і психологія 

5. Міжкультурна комунікація у 
полікультурному просторі 

6. Управління освітою: стан, тенденції, 
перспективи 

7. Професійна компетентність викладача 
вищого навчального закладу 

 

Розклад роботи 

Графік проведення конференції  

14 травня 16 травня 
09.00–21.00 – Заїзд і розміщення учасників 

конференції  
10.00–13.00 – Робота секцій 

15 травня 13.00–14.30  – Обідня перерва 

09.00–10.00 – Реєстрація учасників 14.30–16.30 – Робота секцій 

10.00–10.30  – Відкриття конференції 16.30–17.00 – Підведення підсумків 
Ухвалення резолюції 

10.30–13.00 – Пленарне засідання 17.00–23.00 – Від’їзд учасників конференції 

13.00–14.30  – Обідня перерва    

14.30–16.30  Продовження Пленарного 
засідання 

   

 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 

Для участі в роботі міжнародної конференції потрібно надіслати електронною поштою до 
організаційного комітету заповнену за зразком заявку і тези доповіді до 25 квітня 2015 року. 

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою для заявки – Заявка 
(наприклад, Vitruk_zajavka.doc), для тез – Тези (наприклад, Vitruk_tezy.doc) 

Заявку, тези, копію квитанції (фото, скановане) про сплату організаційного внеску необхідно 
надіслати (з позначкою «конференція») до 25 квітня 2015 р. за адресою оргкомітету та e-mail: 
socpedagogy@ukr.net 

mailto:socpedagogy@ukr.net


Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу 
з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf, кегль 14, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 25 мм, 
решта - 20 мм; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки не нумеруються. У тезах не 
повинно бути переносу слів та макросів. 

Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва 

установи, де працює або навчається автор.  
Назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без 

крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний. 
 

Зразок оформлення 

ВІТРУК Світлана Василівна, 
кандидат педагогічних наук, професор, 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України (м. Київ, 
Україна) 

 

НАВЧАЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
 

Текст тез 
Література (за необхідністю) 

 

Вимоги до оформлення заявки 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові 
2. Повна назва установи, в якій 

працює/навчається учасник, посада, 
науковий ступінь, вчене звання 

3. Тема доповіді 
4. Контактний телефон  
5. Електронна адреса 

6. Чи плануєте взяти особисту участь 
у роботі конференції? (Так або ні)  

7. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді? 
(Так або ні) 

8. Чи бажаєте опублікувати статтю (Так 
або ні) 

9. Чи є потреба в оформленні офіційного 
персонального запрошення? (Так або ні). 

Організаційний внесок 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн., що передбачає видання 
програми та збірника матеріалів конференції.  
Доктори наук, які беруть участь у роботі конференції, від сплати оргвнеску звільняються 
 
Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами: 
Банк одержувача: ПриватБанк 
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100 
ОКПО: 14360570 
МФО банка одержувача: 305299 
Прізвище, ім’я, по батькові: Гавлитюк Ігор Петрович 
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 5211537322049524 
 
Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним 
запитом. Проживання і харчування за рахунок учасників. 
 

Координати організаційного комітету 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навч. корпус № 15-а, к. 207 
 
Телефони:  (044) 527-80-83 

+380-97-530-93-67 – Оксана Вікторівна 
Електронна адреса: socpedagogy@ukr.net 

mailto:socpedagogy@ukr.net

