
Тези, статті і заявки надсилати: 
 

В електронному варіанті окремими 

файлами: 

–  заявку учасника конференції 

(Петренко І.С._заявка) 

–  статтю (Петренко І.С._стаття) 

–  тези (Петренко І.С._тези) 

–  відскановану (сфоторграфовану) копію 

переказу організаційного внеску 

(Петренко І.С._оплата). 

на е-mail: kaf_ped@i.ua 

тема листа «Петренко І.С._секція 

№ ___» 
 

К о н т а к т н і   т е л е ф о н и:  

з питань участі у конференції 
(057) 707-51-78  (роб.) 

Стратілат Вікторія Федорівна 

097-605-04-66  (моб.) 

 
 

Адреса оргкомітету конференції: 

Україна, 61002, м. Харків,  майдан 
Свободи, 6, к. 612, Харківський 
національний університет імені 
В.Н. Каразіна,  
в. о. завідувача кафедри педагогіки  
кандидат педагогічних наук, доцент  

Жукова Оксана Анатоліївна 
Тел.: 050-765-04-37 

доцент кафедри педагогіки 

кандидат педагогічних наук, СНС 

Комишан Анатолій Іванович 
098-965-43-60 

Е-mail: kaf_ped@i.ua 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ  

КОНФЕРЕНЦІЇ 

«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 

В ОСВІТІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

19-20 квітня 2018 року 

 
 

Прізвище ім’я по батькові _____________  

Науковий ступінь _____________________  

Вчене звання _________________________  

Місто  _______________________________  

Організація (повністю) ________________  

______________________________________ 

Посада _______________________________  

Адреса для листування ________________  

Відділення Нової пошти для пересилки 

матеріалів_____________________________ 

Телефон _____________________________  

Е-mail _______________________________  

Назва доповіді ________________________  

______________________________________ 

Секція №_назва________________________ 

______________________________________ 

 

Планую (підкреслити):  

 приїзд і особисту участь у роботі 

конференції; 

 тільки публікацію матеріалів. 

Вказати необхідність технічних засобів для 

виступу: комп’ютер, мультимедійний 

проектор, інше 

 
Підпис ____________   «______________ » 2018 р. 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна 

 

 

 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 

В ОСВІТІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
19-20 квітня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків
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Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-методичної 

конференції 

 

«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 

В ОСВІТІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Мета конференції полягає у обговоренні 

проблем підготовки компетентних фахівців; 

визначення шляхів удосконалення освітнього 

процесу та педагогічної майстерності 

педагогічних і науково-педагогічних 

працівників; процедури впровадження сучасних 

педагогічних технологій в освітній процес; 

визначення шляхів удосконалення 

компетентності у професійній діяльності. 
 

Робота конференції планується у пленарному 

режимі та на засіданнях секцій. 

Міждисциплінарний характер наведених 

проблем дає змогу розглядати їх практично в 

кожній із секцій: 
 

 

 

1. Компетентнісний підхід в організації 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

2. Інноваційні технології формування та 

розвитку професійної компетентності в освіті 

та професійній діяльності. 

3. Психологічні аспекти формування та 

розвитку професійних та особистісних 

компетентностей в освіті та професійній 

діяльності. 

Для участі в роботі конференції необхідно 

до 27 березня 2018 року подати такі 

матеріали: 

 заявку на участь у роботі конференції 

(див. зразок на звороті); 

 тези доповіді до збірника тез доповідей 

учасників конференції української, російською, 

англійською мовами; 

 статтю до наукового фахового видання у 

галузі «Педагогічні науки» українською, 

російською, англійською мовами (оплата за 

публікацію статті у науковому фаховому 

виданні «Наукові записки кафедри педагогіки» 

здійснюється окремо з розрахунку вартості 

одна сторінка 45 грн.); 

 статтю до наукового фахового видання 

«Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія 

Психологія» українською, англійською мовами 

(оплата за публікацію статті здійснюється 

окремо з розрахунку вартості одна сторінка 50 

грн.); 

 копію квитанції про сплату організаційного 

внеску у розмірі 250 гривень (включає видання 

програми конференції, збірника тез доповідей, 

сертифікату конференції). Переказ коштів за 

участь у конференції здійснюється 

поповненням рахунку на картку 

ПРИВАТБАНКУ № 5168 7573 5318 6259 на 

прізвище Наливайка Олексія Олексійовича 

Комісія за переказ коштів сплачується  

автором. 

Доставку матеріалів конференції 

сплачує отримувач (автор). 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей 

Тези доповіді подаються файлом обсягом 

не більше 3 сторінок формату А4, орієнтація – 

книжна, усі поля 2,5 см, міжрядковий інтервал 

1,5, шрифт Times New Roman 14 кегель. Після 

статті подається список літератури (не менше 

3 джерел).  

На першій сторінці тексту, у верхньому 

куті зліва вказують УДК, з наступного рядка 

вказують ініціали та прізвище автора, місто та 

країну. 

З наступного рядка назва тез друкується 

великими літерами по центру. Далі через рядок 

подається матеріал. 

Тези мають бути побудовані за такою 

структурою: постановка проблеми, основна 

мета виступу, виклад основного матеріалу з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів, 

висновки з дослідження і перспективи 

подальших розробок. 

Рішення про публікацію матеріалів та 

питання особистої участі прийматиметься 

організаційним комітетом. 

Вимоги щодо оформлення статей для 

наукових фахових видань за тематикою 

конференції наведено у Додатках А та Б. 

Статті буде видано після проведення 

конференції. 


