
  Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 
Стаття відповідно до вимог ВАК України повинна мати такі 

елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання означеної проблеми на які спирається автор; 

виділення невирішених раніше частин проблеми, котрим 

присвячується стаття; формулювання мети статті (постановка 

завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих або проміжних наукових результатів; 

висновки із конкретного дослідження та перспективи подальших 

розробок обраного напрямку. 

Робочі мови  конференції: українська, російська, англійська. 

Стаття надається однією із робочих мов конференції. 

Структура наукової статті: 

 ▪    ліворуч у верхньому рядку вказується УДК; 

 ▪  прізвище та ініціали автора друкуються курсивом із нового 

рядка, під прізвищем кожного зі співавторів – назва організації і 

місто; 

 ▪    вирівнювання тексту по ширині;  

 ▪ через рядок, посередині сторінки, великими літерами 

друкується назва статті; 

 ▪  під назвою статті курсивом друкується анотація  українською, 

російською та англійською мовами 

 ▪  під анотацією – ключові слова; 

 ▪ через рядок після ключових слів розташовується основний 

текст; 

 ▪  слово «Література» друкується через рядок після основного 

тексту, далі – список літератури в алфавітному порядку, 

посилання на літературні джерела обов’язкове; 

 ▪  формули і малюнки розташовуються безпосередньо в тексті, 

формули набираються в редакторі «Microsoft Equation», малюнки 

– у графічних редакторах. 

 

Обсяг статті –  8-12 сторінок формату А 4. Матеріали 

набираються в редакторі Word – 97 або в більш пізніх версіях 

Word для Windows. Параметри сторінок: ширина – 21 см, висота 

– 29,7 см,  розмір полів: ліве та праве по 2 см, верхнє та нижнє по 

1,5  см,  гарнітура – Times New Roman, розмір шрифта –14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25. 

 

Статті авторів, статус яких сьогодні нижче кандидата наук, 

повинні мати рекомендацію авторитетного ученого. 

Статті, озвучені на конференції, відібрані редакційною радою 

та оплачені, будуть опубліковані в збірнику наукових праць, 

рекомендованому ВАК України. 

Статті, які не відповідають вищевказаним вимогам, 

розглядатися не будуть. 

З А Я В К А 
на участь у ХVІ Міжнародній конференції  

«Теорія і практика формування та розвитку 

творчої обдарованості майбутніх фахівців у 

системі професійної освіти» 

(м. Бар, 6-8 квітня 2017 р.) 
 

 

ПІП ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Місце роботи (організація)________________________________ 

_______________________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________________________ 

Вчене звання ___________________________________________ 

Посада _________________________________________________ 

Адреса для листування ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон дом., моб.  ______________________________________ 

Телефон (факс.) служб.   __________________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

Планую (потрібне виділити): 

виступити з доповіддю (до 15 хв.); 

виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 5 хв.);  

взяти участь як слухач 

Тема доповіді або повідомлення:  __________________________ 

_______________________________________________________ 

Потреба в житлі (ТАК, НІ) потрібне підкреслити  

Участь у дружній вечері (ТАК, НІ) потрібне підкреслити 

Які технічні засоби необхідні:______________________________ 

Дата прибуття    _______________ Дата вибуття ______________ 

 

Місце проведення конференції: 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені                           

М. Грушевського, Майдан Михайла Грушевського, 1, Вінницька 

обл., Україна , м. Бар 

 

Робота за програмою спецкурсів – 6 квітня з 900 до 1030 

Великодній етнофестиваль - 6 квітня з 1100 до 1230 

Заїзд та реєстрація учасників пленарного засідання – 7 квітня 

2017 р  з 8.00 

Початок пленарного  засідання  – 7 квітня 2017 р. о 10.30; 

8 квітня – підведення підсумків, вироблення рекомендацій 

6-8 квітня 2017 р. 

у м. Бар 

відбудеться  

 

ХVІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У 

СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Організатори: 

 

Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти  

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України 

Академія міжнародного співробітництва з 

креативної педагогіки «Полісся» 

Житомирський державний  університет імені                  

Івана Франка 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

Вища педагогічна школа Польської спілки 

вчителів (Польща) 

Академія Ігнатианум в Кракові (Польща) 

Оломоуцький університет Палацького (Чехія) 

Пармський університет (Італія) 

Прешовський університет (Словаччина) 

«Ukraine and Ukrainians Abroad/ Not-for-profit 

Corporation» (New York NY) 

Некомерційна корпорація «Україна і українці за 

кордоном» (Нью-Йорк, США) 

 Барський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Михайла Грушевського 

 

 

Бар — 2017 

 



НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Голова: 

Дубасенюк Олександра Антонівна, президент АМСКП 

«Полісся» професор кафедри педагогіки, Житомирський 

державний університету ім. І. Франка д. пед. н., професор, 

почесний академік НАПН України, дійсний член АМСКП 

«Полісся» (м. Житомир) 

 

Співголови:  

Чернілевський Дмитро Володимирович, д. пед. н., професор,  

почесний президент Академії Міжнародного співробітництва з 

креативної педагогіки «Полісся» (м. Вінниця). 

Левківський Казимир Михайлович, професор, заслужений 

працівник освіти України, заступник директора Інституту 

модернізації змісту освіти (м. Київ); 

Савчук Петро Нестерович, к. пед. н., директор Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського,                        

член-кореспондент АМСКП «Полісся» (м. Бар). 

 

Члени комітету:  

Антонова Олена Євгеніївна, віце-президент АМСКП 

«Полісся», завідувач кафедри педагогіки, Житомирський 

державний університет ім. І. Франка, д. пед. н., професор, 

дійсний член АМСКП «Полісся»;  

Дровозюк Степан Іванович, д. іст. н., професор, ректор КВНЗ 

«Вінницька академія неперервної освіти» (м. Вінниця); 

Коляструк Ольга Анатоліївна – д. іст. н., професор, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського; 

Кочубей Тетяна Дмитрівна, д. пед. наук, професор, Уманський 

державний педагогічний університет ім. П. Тичини (м. Умань); 

Лавріненко Олександр Андрійович – д. пед. н., професор, 

завідувач відділу змісту і технологій навчання дорослих, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

(м. Київ);  

Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач 

кафедри української мови, Сумський державний  педагогічний 

університет  імені А.С. Макаренка (м. Суми); 

Ягупов Василь Васильович, віце-президент АМСКП 

«Полісся», д. пед. н., професор, професор кафедри суспільних 

наук, Національний університет оборони України                              

ім. І.Черняховського, дійсний член АМСКП «Полісся» (м. Київ); 

Ярошенко Ольга Григорівна – д. пед. н. професор кафедри 

теорії та методики навчання природничо-географічних 

дисциплін Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, 

заслужений працівник освіти України (м. Київ); 

Сторожук Антоніна Іванівна, к. мист-ва, доцент, Барський 

гуманітарно-педагогічний коледж  імені Михайла Грушевського, 

член-кореспондент АМСКП «Полісся» (м. Бар).   

Мета і завдання конференції: 

 

 Об’єднання творчих зусиль викладачів, учених, 

діячів культури, релігії щодо вивчення і розповсюдження 

досвіду духовно-моральної і професійної підготовки 

особистості як основи становлення суспільства і 

подальших перспектив розвитку держави.  

 

 Активізація креативності сучасного фахівця в 

його життєдіяльності, зокрема освіті, шляхом організації 

відповідного технологічного супроводу та привернення 

уваги державних, освітньо-соціальних інститутів, 

Церкви до морального та патріотичного виховання 

молоді.  

 

Основні напрями проблем, що виносяться  

на обговорення: 

 

 Методологічні засади формування та розвитку 

творчої обдарованості майбутніх фахівців. 

 Інноваційні підходи, методики, технології та форми 

творчого розвитку майбутніх фахівців у системі 

професійної освіти. 

 Теорія сучасної мистецької освіти та проблеми 

духовно-морального розвитку сучасної молоді як 

суб’єктів майбутньої професійної діяльності. 

 Креативний фахівець: формування і розвиток у 

системі професійної освіти.  

 Українська етнокультурна спадщина в контексті 

глобалізаційного полікультурного простору та в 

змісті національної загальної та педагогічної освіти 

 Етнокультурологічна підготовка майбутніх учителів 

у регіональному контексті викладання мистецьких 

дисциплін. 

 

Можуть бути й інші запропоновані Вами проблеми у 

межах теми конференції. 

Умови участі в роботі конференції: 

 

Для участі в конференції просимо надіслати до             

1 березня 2017 р.: 

• заявку за формою, що додається;  

• наукову статтю, оформлену з урахуванням 

зазначених вимог; 

• копію документа про оплату за публікацію 

(вартість однієї сторінки — 35 грн.,  пересилка 

збірника Новою поштою за рахунок отримувача).  

Якщо стаття у співавторстві, видається один 

примірник збірника на всіх авторів.  

Статті приймаються за електронною адресою: 

storojuk49@ukr.net  

Організаційний внесок – 100 гривень   

 

 

Для бронювання номерів у м. Бар та 

довідками з організації заходу телефонувати за 

номером 096-438-01-05 (Сторожук Антоніна 

Іванівна, кандидат мистецтвознавства,  доцент, 

заступник директора з науково-методичної 

роботи та міжрегіональних зв’язків БГПК імені 

Михайла Грушевського). 

 

Оплата за публікацію здійснюється після 

отримання повідомлення Редколегії про 

включення статті до збірника наукових праць. 

 

Адреса для контактів: 

Барський осередок Академії міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки 

«Полісся», м. Бар, Вінницька обл., Майдан 

Грушевського, 1, Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Михайла 

Грушевського, факс (0434) 2-12-70. 

 

   

 


