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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої 
освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. у 
Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
(м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70). Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00 
в холі біля актової зали (перший поверх). Початок конференції –  10.00. 

Планується робота за такими напрямками: 

 Філософія та освіта у вимірі сучасних глобалізаційних зрушень. 

 Освіта та соціалізація особистості у громадянському суспільстві. 

 Психолого-педагогічні моделі розвитку інтегрованого розвивального 

освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти. 

 Освіта дорослих у вимірі сталого розвитку. 

 Вища освіта: нові стратегії розвитку. 

 Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів. 

 Управлінські аспекти інноваційного розвитку освітнього середовища.  

 Здоров’язберігаючі освітні технології в системі випереджаючої освіти. 

 Екологічна та енергоефективна освіта в інтересах сталого розвитку. 

 Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів. 

 Громадянська освіта та євроклубівський рух у системі випереджаючої 

освіти. 

 Медіаосвіта та управління інформаційно-освітніми проектами в 
контексті реформувань сучасної освіти. 

 Практика освіти для сталого розвитку: з досвіду навчальних закладів 
України. 

 Виховна робота у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку. 

 Соціальні проекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. 



Регламент роботи конференції:  

9.00 -10.00 – заїзд та реєстрація учасників. 

10.00-12.00 – пленарне засідання. 

12.30-14.30 – секційні засідання. 
Мови конференції: українська, російська, англійська. 

За підсумками роботи конференції буде виданий збірник матеріалів 

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

програми та збірника матеріалів конференції будуть надіслані до початку 

конференції. Друк статей - за рахунок авторів. Вартість оргвнеску, до якого 

входить публікація програми та збірника матеріалів конференції – 150 грн.  

Очні учасники конференції отримують сертифікати безкоштовно. Заочні 

учасники також можуть додатково замовити сертифікати, вартість яких становить 

10 грн. Також редакція може здійснити розсилку матеріалів поштою. Вартість 

пересилки – 25 грн. («Новою поштою» - 35 грн. або за рахунок одержувача).  

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції, 

проте може надати інформацію щодо проживання в готелях міста. Вартість проїзду та 

проживання оплачується учасниками самостійно. Їхати – від залізничного вокзалу чи 

автовокзалу м. Дніпро трамваєм № 11 до зупинки «вулиця Володимира Антоновича». 
Вимоги до оформлення статті: текст подавати обсягом до 4 сторінок. Текст 

набирати у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір 
шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, 
ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. На першій сторінці у правому 
верхньому куті – ініціали й прізвище автора. Назву статті друкувати по центру 
великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у 
квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, 
друга – номер сторінки, наприклад: [17,с.5]. Список використаної літератури за 
необхідності подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» й 
оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.  

Учасники конференції мають до 14 листопада 2016 р. відправити на 

електронну адресу: kafedraviposvitu@gmail.com з поміткою «на конференцію»: 

1) заявку на участь у конференції (зразок додається);  

2) статтю;  

3) відскановану чи сфотографовану копію чеку про переказ організаційного  

внеску (плати за статтю) та (за необхідності) оплати за пересилку і сертифікат. 

Реквізити для перерахунку оргвнеску: поповнення платіжної картки  

«Приватбанку» за номером 4149 4978 3895 9494. 
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до:  
Висоцької Ольги Євгенівни, декана факультету відкритої освіти та 

стажування ДОІППО, Контактний телефон: 095-665-42-39  
e-mail: kafedraviposvitu@gmail.com  
Адреса оргкомітету: м. Дніпро, вул.Володимира Антоновича, 70, к. 313, 

ДОІППО. 
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Зразок оформлення заявки: 
 

ЗАЯВКА 
На участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції  

 «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого 
розвитку» 

 
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю):_____________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання (якщо є):___________________________________ 
Місце роботи /навчання:_____________________________________________ 
Посада:____________________________________________________________ 
Поштова адреса з індексом або номер та адреса «Нової пошти» (якщо необхідна 
пересилка матеріалів)____________________________________________________ 
Телефон моб. (обов’язково):___________________________________________ 
Електронна адреса (обов’язково):__________________________________________ 
Напрямок участі у конференції:___________________________________________ 
Тема доповіді /статті____________________________________________________ 
Форма участі у конференції: Очна / Заочна 
Чи є потреба у сертифікаті: Так/Ні 
Чи є потреба у розсилці поштою: Так/Ні 


