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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Демократія та освіта: викладання та навчання демократії в початковій школі та 

педагогічній освіті», яка проводиться в рамках спільного проекту факультету 

педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова факультету гуманітарних, спортивних та педагогічних наук 

університету Південно-Східної Норвегії «Розвиток культури демократії в педагогічній 

освіті в Україні, Норвегії та Палестині» 

21 -22 квітня 2021 року. 

Демократія та освіта:  

викладання та навчання демократії  

в початковій школі та педагогічній освіті 
 

Мета конференції: консолідація зусиль освітянської спільноти щодо розуміння демократії в 

освіті, поширення історій успіху в рамках проекту та кращих практик впровадження 

демократичних перетворень у початковій та вищій школі. 

 Напрями роботи конференції: 

1. Виклики та перспективи демократії в сучасній педагогічній освіті. 

2. Компетентності педагога XXI століття: демократія у викладанні. 

3. Демократичних змін в українській системі освіти. 

4.  Інноваційні технології у підготовці   сучасного   вчителя. 

До участі в конференції запрошуються: науково-педагогічні працівники та наукові 

співробітники, викладачі та керівники ЗВО, аспіранти, докторанти, практичні психологи, 

вчителі. 

 
Порядок роботи конференції: 

 

21 квітня  2021 року -   доповіді ключових спікерів конференції (10.30  до 17.00) 

 

22 квітня  2021 року – паралельні сесії, воркшопи, дискусії (10.00  до 16.00) 

 



Всі учасники конференції отримають сертифікат участі. 

 

Участь у конференції є безкоштовною.  

 

Офіційні мови конференції: англійська, українська. 

 

Порядок роботи конференції - онлайн на платформі Zoom; 

 

 

Надіслані на конференцію матеріали будуть надруковані у збірнику тез конференції 

(додаток 1) та науковому е-журналі «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні 

аспекти» (http://pptma.dn.ua/index.php/uk/), українське фахове видання категорії «Б».  

 

Реєстрація і подання матеріалів: 

Без публікації матеріалів З публікацією матеріалів 

Заповніть форму за посиланням або 

відскануйте QR-код для переходу до 

форми: 

 

https://cutt.ly/MkMwype 
 

 

 

 

 

 

 

Заповніть форму за посиланням і додайте 

до неї файли з матеріалами, оформлені 

згідно вимог: 

 
https://cutt.ly/MkMwype  
 

 

 

 

Дедлайн:  

15 квітня  2021 року - тези 

Порядок подання матеріалів: 

 

1 травня 2021 – подача статей; 

 

1 червня 2021 – рецензування статей. 

 

Публікація номера – серпень 2021 

Додаткова інформація доступна на сайті 

НПУ імені М.П.Драгоманова  

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення статей та 

шаблони доступні для завантаження на 

сайті е-журналу «Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти» 

(http://pptma.dn.ua/index.php/uk/), 

українське фахове видання категорії «Б». 

 

http://pptma.dn.ua/index.php/uk/
https://cutt.ly/MkMwype
https://cu/#tt.ly/MkMwype
http://pptma.dn.ua/index.php/uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензування, редагування, присвоєння 

DOI, оприлюднення статті на сайті видання 

входить у вартість.  Вартість публікації 

статті – 900 грн.   

 
QR-код для переходу до сайту журналу: 

 

 

 

Адреса оргкомітету конференції:   м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, кафедра педагогіки і 

методики початкового навчання факультету педагогіки і психології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

 

Модератор конференції  - Колесник Лариса Володимирівна (кандидат педагогічних 

наук, доцент), тел +380936778697, l.v.kolesnyk@npu.edu.ua 

Матусевич Тетяна Володимирівна (кандидат філософських наук, доцент), тел. 

0442343760, t.v.matusevych@npu.edu.ua 
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Додаток 1 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 Обсяг тез до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова; 

 Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word (розширення .docx, 

.doc, .rtf). 

 Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без нумерації сторінок. 

 Шрифт тексту – Times New Roman, рядки без переносів. 

 Параметри абзацу основного тексту: 

- вирівнювання – за шириною; 

- міжрядковий інтервал – 1 пт; 

- відступ першого рядка – 1,25 см; 

- інтервал між абзацами – 0 пт. 

У документі не застосовуються колонтитули та зноски. 

 Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) – назва 

тез; другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) − прізвище та ініціали 

автора; третій (шрифт курсив, вирівняний по центру) − навчальний заклад або місце роботи, 

місто, країна. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Гаврілова Л.Г. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються; 

 Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» (до 5-ти 

джерел) за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому – 

номер сторінки, наприклад: [5, c. 57 – 61]. 

Технічне та літературне редагування тез – 50 грн за одні тези. 

Друкована збірка тез (орієнтовно 300 сторінок) – 100 грн. при мінімальній кількісті 100 екз. 

 


