НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІФАНА ФРАНКА

Запрошують до участі у
ХІХ Всеукраїнських педагогічних читання
«А ЩО ТАМ, ЗА ЛІСОМ?: ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ.
В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СЬОГОДЕННЯМ»

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях
«А ЩО ТАМ, ЗА ЛІСОМ?: ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ.
В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СЬОГОДЕННЯМ»,
які відбудуться 22вересня 2017 року на базі
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Тематичні напрями роботи:
 В.О. Сухомлинський у колі творців філософії для дітей
 Філософія для дітей як складова розвитку особистості: від дошкілля
до вищих навчальних закладів
 Методичні аспекти продукування і транслювання дитячої творчості
 Роль бібліотеки у творчому розвитку дитини засобами інформаційнокомунікаційних технологій
 Шкільні і педагогічні музеї як форма долучення дітей і дорослих до
філософсько-етичної проблематики
Робочі мови: українська, російська, англійська, польська.
Форми участі: очна, заочна, дистанційна.
Запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники вищих
навчальних закладів, районних (міських) методичних кабінетів, керівники
загальноосвітніх навчальних закладів, учителі, вихователі дошкільних закладів,
бібліотечні і музейні працівники, всі зацікавлені особи.
Умови участі: до 1 серпня 2017 року необхідно подати на адресу
оргкомітету наступні матеріали:
1.
заявку учасника (додаток А);
2.
статтю (публікація за рахунок авторів).
Передбачається публікація статей у Віснику Житомирського
державного університету імені Івана Франка. Свідоцтво про державну
реєстрацію: серія КВ № 20016-9816ПР від 28.05.2013 р. (вимоги до таких статей
подано на сайті http://visnyk.zu.edu.ua) та у збірнику наукових праць
«Філософія для дітей. В.О. Сухомлинський у діалозі з сьогоденням» (вимоги
до таких статей подано у додатку Б).

Додаток А
Заявка учасника
ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань
«А ЩО ТАМ, ЗА ЛІСОМ?: ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ.
В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СЬОГОДЕННЯМ»
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Напрям (орієнтовний вибір):
Назва статті:
Місце роботи:
Посада:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Контактний телефон:
Електронна адреса:
Адреса для листування:
Необхідність у бронюванні

Так / ні

місця проживання:
Необхідність у друкуванні

Так / ні

сертифікату:
Необхідність у друкуванні
програми конференції:
Дата:
Підпис автора:

Так / ні

Додаток Б
Вимоги
до оформлення статей, що подаються до збірника наукових праць
«Філософія для дітей. В.О. Сухомлинський у діалозі з сьогоденням»
1.
Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам ВАК
України від 15.01.2003 р. (постанова Президії ВАК України за № 7–05/1).
2.
Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв'язання даної проблеми; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із даного
дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.
3.
Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах.
4.
Електронний варіант: файл формату «RTF» або «DOC» на диску CD-R
або CD-RW. Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Шрифт «TimesNewRoman»
розміром 14 пунктів, чорного кольору, звичайний; міжрядковий інтервал – 1,5;
поля: зліва ‒ 20 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 20 мм; абзацний відступ –
1,25 см.Номери сторінок не проставляються. Щільність тексту статті – всюди
однакова – звичайна.
5.
Заголовки таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а
нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль – normal, шрифт –
ТіmesNewRoman, № 12).
6.
Посилання на літературні джерела в тексті подаються у квадратних
дужках із зазначенням номера джерела та використаної сторінки. Наприклад:
[5, с. 24].
7.
На окремій сторінці додаються відомості про автора.
8.
Для аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії
наукового керівника (якщо науковий керівник буде співавтором публікації, то
рецензія не обов’язкова).
Структура статті:
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа
(справа).
НАЗВА СТАТТІ – друкується великими літерами (по центру).
Основний текст статті. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із
зазначенням номера джерела та сторінки (Наприклад: [5, с. 24]) у підзаголовку
«Література».
Після закінчення основного тексту статті через один інтервал подають список
літератури з дотриманням вимог (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.).
Список літератури повинен починатися із заголовка посередині сторінки –
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – ТіmesNewRoman, № 11).

Матеріали статті розташовувати у такій послідовності
Прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада
( установа).
НАЗВА СТАТТІ
Текст статті
ЛІТЕРАТУРА
Умови участі в конференції:
Бажаючим узяти участь у конференції необхідно до01 серпня 2017 року
надіслати до оргкомітету:
заявку на участь (форма додається) та наукову статтю рекомендованим
обсягом 6-12 сторінок (електронну версію);
копію квитанції про оплату публікації. Вартість 1 стор. – 30 грн. Оплата за
публікації надсилається поштовим переказом на адресу: 10008, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 40, кафедра педагогіки, Міщанчук Наталії Ростиславівні;
оплата відряджень, проїзду, харчування, проживання за власний кошт
учасників.
Рукописи і відсканована квитанція про оплату направляються за адресою :
10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40. Житомирський державний
університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки, Павленко Віти Віталіївни.
Контактні номери: 096-64-34-920 (Павленко Віта Віталіївна, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки); 097-388-81-40 (Міщанчук
Наталія Ростиславівна, старший лаборант кафедри педагогіки).
Електронні версії матеріалів і статей надсилати за адресою
e-mail: pavlenko-vita@meta.ua
Розсилка збірника:
Збірник наукових праць розсилається відділенням «Нової Пошти» за кошти
автора.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

