ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі”,
яка відбудеться 28 квітня 2015 року в м. Мукачево
Робочі мови конференції: українська, російська.
Орієнтовні напрями роботи конференції:
1. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу.
2. Інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання. Викладач ВНЗ у ХХІ
столітті.
3. Сучасні педагогічні технології
4. Проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін.
забезпечення педагогічного процесу у вищій школі.
5. Засоби і технології сучасного навчального середовища
6. Проблеми та перспективи середньої і середньої спеціальної освіти
7. Дошкільна освіта в умовах реформування: актуальні проблеми, досвід, перспективи
розвитку
8. Нацональні освітні традиції в сучасній освіті
9. Історико-педагогічні дослідження: сучасний стан та тенденції
10. Професійна успішність випускника університету в сучасному суспільстві: досвід
та перспективи
11. Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі
12. Студентська практика – ключ до майбутньої професії: самовдоско-налення та
професійний рост студентів
13. Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи
14. Теорія і методика навчання і виховання
В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками,
детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.
Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація: 10.00-10.30
Участь у конференції дасть вам можливість не тільки поспілкуватися з колегами, а й
помилуватися пам’ятками Мукачево: замком Паланок, Білим домом - замком РакоціШенборна (XVIII століття), Мукачівським жіночим Свято-Миколаївським монастирем
XI століття, Католицькою каплицею Святого Йосипа (XI-XV століття), церква Успіння
Пресвятої Богородиці (початку XIX століття) та іншими мальовничими спорудами
стародавнього міста.
Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються до 26 квітня 2015
року включно.
За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей
учасників у збірнику матеріалів конференції. Для зареєстрованих учасників конференції
– участь та друк безкоштовні.

Вимоги до публікацій:
Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua, в
текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє
- 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому
кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання, місце
роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік
літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться
у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді – 2-6
сторінок.
Учасники конференції які планують приймати очну участь і будуть зареєстровані
на конференції - організаційний внесок не сплачують. Заочні учасники конференції
сплачують організаційний внесок, який складає – 130 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції,
видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.
Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів
конференції усім учасникам.
Оргкомітет пропонує пошук та резервування житла, але не забезпечує проживання
учасників конференції.
Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.
Учасники конференції повинні до 26 квітня 2015 року включно відправити на адресу
електронної пошти conferenceDNU@i.ua:
1) заявку на участь у конференції (зразок додається),
2) текст доповіді.
3) відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску (для тих,
хто планує заочну участь).
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо
наступної інформації:
Номер картки одержувача: 5168 7423 0220 9493
ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактні телефони:
095-736-89-15
068-554-34-97
066-574-87-17

Зразок оформлення заявки
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
__________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________
Участь (очна/заочна)

