Міністерство освіти і науки України
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«Переяслав-Хмельницький державий педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

V Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
16-17 квітня 2015 року

Переяслав-Хмельницький – 2015

КОНФЕРЕНЦІЯ 2015
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, МАГІСТРАНТИ, АСПІРАНТИ,
ПОШУКУВАЧІ, НАУКОВЦІ!
16-17 КВІТНЯ 2015 Р.
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
Наукові напрями роботи конференції:
- реалізація підходу щодо підвищення якості освіти в сучасних умовах функціонування ВНЗ;
- засоби діагностики освітніх результатів у ВНЗ;
- технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання);
- зарубіжний досвід упровадження професійної підготовки фахівця;
- сучасні технології навчання і виховання у вищій школі;
- технологічна готовність майбутніх фахівців-педагогів до професійної діяльності.
Тези учасників конференції буде
• розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua;
• видрукувано у збірнику матеріалів наукової конференції «Формування професіоналізму фахівця
в системі безперервної освіти».
Робочі мови – українська, російська.
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати:
1. ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ: до 5 квітня 2015 року на адресу: phdpusoc_ped@i.ua з позначкою
konferencia матеріали тез доповідей та відомості про автора.
2. ЛИСТОМ:
а) видрукуваний примірник тексту, підписаний автором;
б) відомості про автора (на окремому аркуші) та копію квитанції про оплату за друк матеріалів.
Зразок оформлення тез:
Тези доповідей обсягом 3-5 сторінок, набрані у редакторі MS Word. Шрифт: Times New Roman 14.
Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін – 20 мм.
Напрям
Оксана Іванова
НАЗВА ТЕЗ
Текст
ЛІТЕРАТУРА
Список літератури складати за алфавітом, за вимогами «Бюлетня ВАК України» № 5, 2009 року
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання (якщо є), місце роботи чи навчання,
спеціальність, контактна адреса, контактні телефонии, e-mail.
Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції - одна сторінка – 25 грн.
Збірник матеріалів (тез) конференції планується надрукувати до початку роботи конференції.
На одну наукову працю буде надіслано 1 (один) примірник збірника за адресою, вказаною автором
(вартість пересилки одного примірника матеріалів - 25 гривень).
Кошти проплачувати за наступними реквізитами:
1 варіант – через каси ПриватБанку:
Отримувач: Мазоха Дмитро Степанович
№ рахунку: 26202603013563
2 варіант – безготівкове перерахування з інших банків:
Отримувач: ПриватБанк
Назва банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 26202603013563
МФО: 305299
ЗКПО: 1853307633
Призначення платежу: за друк матеріалів конференції від ПІП автора.
Кому: Мазосі Дмитру Степановичу
Для поповнення на рахунок: № 26202603013563 ІНН- 1853307633
Адреса оргкомітету: кафедра соціальної педагогіки та освіти дорослих, вул. Сухомлинського, 30,
м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, індекс 08401.
– Мазоха Дмитро Степанович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної
педагогіки та освіти дорослих;
– Гуцуляк Лідія Іллівна – відповідальний секретар.
Контактні телефони: (04567)5-37-92; e-mail: phdpusoc_ped@i.ua

