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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної 

освіти», яка відбудеться 29 квітня 2020 р. на базі КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (м.Дніпро, вул. Володимира 

Антоновича, 70).  

 

Планується робота секцій за такими напрямами: 

 

1. Філософія управління освітою та стратегії її розвитку. 

2. Формальна, неформальна та інформальна освіта: міжнародний досвід 

та українські реалії. 

3. Освітні інституції у сучасній культурі: тенденції, досвід 

самоорганізації, можливості розвитку та ризики реформування. 

4. Педагогіка вищої школи: виклики часу. 

5. Психолого-педагогічні, мистецтвознавчі та культурологічні аспекти 

неперервної освіти. 

6. Професія вчителя у площині філософської рефлексії. 

7. Методологічна культура та професійні компетентності вчителя Нової 

української школи. 

8. Науково-методичний супровід вчителя НУШ. 

9. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика. 

10. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку. 

 

Запрошуємо до участі у конференції науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладів вищої та післядипломної освіти у галузі філософії, публічного 

управління, соціально-гуманітарних наук: культурології, філології, педагогіки, 

психології, історії, соціології та політичних наук. Також чекаємо керівників та 

педагогів закладів дошкільної та середньої освіти, студентів, аспірантів, докторантів 

та інших зацікавлених осіб. 

 



 

Регламент роботи конференції:  

9.00 -10.00 – реєстрація учасників. 

10.00-12.00 – робота круглих столів. 

12.00-12.30 – обід. 

12.30-14.30 – робота круглих столів. 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська, словенська. 

 

За підсумками роботи конференції буде виданий збірник матеріалів 

конференції, який вийде протягом місяця після її проведення. Електронні версії 

збірника та програма конференції будуть надіслані учасникам до 1 червня 2020 року 

та розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках, включаючи веб-сайт 

Дніпровської академії неперервної освіти. 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 180 грн. 

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, 

видання програми і збірнику матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на 

себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам 

конференції «Новою поштою» (оплата за пересилку при отриманні) або Укрпоштою 

(попередня оплата 40 грн.).  

Вартість проїзду та проживання сплачується учасниками самостійно. Їхати – від 

залізничного вокзалу чи автовокзалу м. Дніпро трамваєм № 11 до зупинки «Вулиця 

Володимира Антоновича». 

 

Вимоги до оформлення публікації: Матеріали оформлювати в текстовому 

редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: 

зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний відступ – 1,2 см. У публікації 

вказується: Праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце навчання (роботи), 

посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом. Назва доповіді напівжирним 

шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметрів 

сторінки. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. 

Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: 

[17,с.5]. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або 

[2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Список використаних джерел подавати в кінці статті після слів 

«Список використаних джерел» й оформювати в алфавітному порядку відповідно до 

бібліографічних вимог. Приклад оформлення: Додаток 2. 

Обсяг матеріалів, представлених у такому вигляді, повинен бути від 2 до 4 

сторінок. Можна подавати матеріали із більшим обсягом (до 10 сторінок), але у цьому 

випадку учасник разом із оргвнеском має оплатити за додаткові сторінки у розрахунку 

40 грн. за сторінку. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика 

не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або 

відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. 

Очні учасники отримують сертифікати, оформлені державною мовою, 

безоплатно після виступу. Заочні учасники також можуть додатково замовити 

сертифікати державною мовою, вартість яких становить 15 грн. Також можна 



замовити сертифікати англійською мовою, вартість яких становить 25 грн. 

Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з 

викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук. 
Учасники конференції мають до 27 квітня 2020 р. надіслати на електронну 

адресу: kafedrafilosofiidano@gmail.com з поміткою «на конференцію» заявку 
(Додаток 1), статтю та скановану чи сфотографовану копію квитанції про переказ 
організаційного внеску (а також, за необхідності, у випадку заочної участі, оплати за 
сертифікат). Назва файлів - за прізвищем та ініціалами автора, наприклад, 
«Прізвище_Заявка», «Прізвище_Тези». 

Реквізити для перерахунку оргвнеску (та, за необхідності, оплати за 

сертифікат): поповнення платіжної картки «Приватбанку» за номером 

5168 7573 9729 2022, обов’язково вказуючи «на конференцію від (ПІБ)» 
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до Висоцької Ольги 

Євгенівни, завідувача кафедри філософії КЗВО «ДАНО» ДОР». Контактний телефон: 
066-396-78-37, e-mail: kafedrafilosofiidano@gmail.com  

Адреса оргкомітету: м. Дніпро, вул.Володимира Антоновича, 70, к.205. 
 
Додаток 1 
 
 

Зразок оформлення заявки: 
 

ЗАЯВКА 
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь 
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку) 
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю) 
Місце роботи або навчання 
Поштова адреса або номер відділення Нової пошти, моб. телефон (обов’язково)   
Електронна адреса (обов’язково) 
Назва секції: 
Тема доповіді (статті): 
Форма участі у конференції (вказати): Очна / Заочна 
Потреба у сертифікаті (вказати): Потрібен (українською, англійською з визначенням форми 
написання прізвища у випадку сертифікату англ. мовою) / Не потрібен  
(заявку оформлювати не у табличному вигляді, а у вигляді короткої інформації у вказаній 
послідовності без визначення змісту абзаців. Наприклад, Іванов Іван Іванович, кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії Дніпровської академії неперервної освіти, вул. 
Антоновича, 70, м. Дніпро, відправляти Новою поштою № 1, моб. тел. 0999999999, секція «___», 
доповідь «____», очна участь, сертифікат українською та англ. мовами Ivanov Ivan) 

 
Додаток 2 

Зразок оформлення тексту: 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові, 

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії 

Дніпровської академії неперервної освіти 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

Текст 

Список використаних джерел 
 


