
Заявка на участь 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

«Сучасна освіта:  

проблеми, реалії та перспективи» 

 

Прізвище, ім'я, по батькові: __________ 

____________________________________ 

Місце роботи (посада), навчання (курс, 

група):______________________________ 

 ____________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання:_____ 

 ____________________________________ 

Науковий керівник:__________________ 

 ____________________________________ 

Тема доповіді:_______________________ 

 ____________________________________ 

Запланована секція __________________ 

 ____________________________________ 

Поштова адреса:_____________________ 

 ____________________________________ 

Контактний телефон, е-mаіl: __________ 

____________________________________ 

 

 

 

Реєстрація за посиланням: 

https://forms.gle/PsittgeaqLFh36qW6  

 

Контактна інформація: 

 

Адреса: 54003, м. Миколаїв, 

вул. Нікольська, 24, 

факультет педагогіки та психології 

МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

кафедра історії  

 

e-mail: conf.osvita@gmail.com 

 

Контактні телефони: 

(095) 747 75 07 – 

Рижева Надія Олександрівна; 

(098) 875 45 15 – 

Буглай Наталя Михайлівна; 

(050) 566 95 62 – 

Маринченко Ганна Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будемо вдячні Вам за участь  

у роботі конференції! 

 
 

Інформаційний лист 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Факультет педагогіки та психології 

Кафедра історії 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Херсонський державний університет 

 

 

 

 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«Сучасна освіта:  

проблеми, реалії та перспективи» 

 

(до 100-річчя доктора історичних наук, 

професора Г. Г. Черних) 

 

29 квітня 2021 р. 

Миколаїв 

https://forms.gle/u2iraRyjaoCSCktKA
https://forms.gle/PsittgeaqLFh36qW6


Напрямки роботи: 
 

1. Сучасний освітній простір: проблеми 

та перспективи. 

2. Історичні та археологічні дослідження 

в Україні та світі. 

3. Громадянська освіта в умовах 

реформування НУШ. 

4. Підготовка майбутнього вчителя 

в умовах модернізації освіти. 

5. Освіта в умовах дистанційного 

навчання. 

 

 
Планується робота «круглого столу»: 

«Людина і епоха:  

до ювілею науково-педагогічної діяльності 

д. і. н., проф. Г. Г. Черних» 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Робочі мови конференції: 
українська й англійська. 

 

До участі в  конференції запрошуються  

науковці, аспіранти, магістри,  

інші зацікавлені особи  

 
 

 

Умови участі: 

 

Для участі в конференції просимо Вас до 

30 березня 2021 р. надіслати на адресу 

оргкомітету в електронному вигляді заявку 

щодо участі в конференції та тези доповідей. 

Заявка і тези вважаються прийняти після 

підтвердження оргкомітетом отримання Вашого 

електронного листа. 

 

 

 

Матеріали, надіслані до конференції, не 

редагуються та авторам не повертаються. 

У тезах автори висловлюють свої власні 

погляди. Редакція може дотримуватися іншої 

точки зору й відповідальності за викладений 

матеріал не несе. 

За результатами конференції передбачено 

видання її матеріалів у вигляді електронного 

збірника тез, що буде розміщений на веб-сайті 

кафедри історії та надісланий учасникам. 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
 

Матеріали повинні бути підготовлені 

згідно з вимогами в редакторі МS Wогd 2003 

з розширенням *.doc і подані на адресу 

електронної пошти оргкомітету. 

Назва файлу з тезами - номер секції, 

прізвище автора латинськими буквами 

(наприклад, 4 ivanov). 

Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, 

праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. 

Шрифт: гарнітура – Times New Roman; 

кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. 

Відступи абзаців – 15 мм. 

Обсяг матеріалів - до 5-ти повних сторінок 

формату А4 (297 x 210 мм). 

Оформлення тексту: 

Номер і назва секції – вгорі зліва. 

Прізвище, ініціали автора (ів) – шрифт 

напівжирний, вирівнювання по правому 

краю; науковий ступінь, учене звання, посада, 

місце роботи чи навчання; для магістрів, 

аспірантів та інших осіб – відомості про 

наукового керівника (через інтервал); через 

інтервал у центрі – назва доповіді (великими 

літерами, шрифт напівжирний). Через 

інтервал – текст статті. 

Посилання в тексті подаються у квадратних 

дужках (перша цифра – номер джерела згідно 

зі списком, далі через кому – номер сторінки). 

Література подається наприкінці тез 

за алфавітом.  

Дотримання всіх зазначених вимог 

обов’язкове. Редколегія залишає за собою 

право повертати авторам тези, оформлені 

з порушенням зазначених вимог. 


