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Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Міжнародної
викладацько-студентської науково-практичної
конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки:
творчість, майстерність, професіоналізм», яка
відбудеться 19 березня 2021 року у Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка

Мета: розширення наукового інформаційного обміну між провідними
спеціалістами закладів вищої освіти у галузі сучасної педагогіки, а також
залучення талановитих практикуючих викладачів до науково-дослідницької
роботи.
Тематичні напрямки роботи конференції
Секція 1. Актуальні проблеми психології та педагогіки вищої школи.
Секція 2. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості педагога.
Секція 3. Модернізація освітніх методик у навчальних закладах різних рівнів на
сучасному етапі.
Секція 4. Інноваційні технології сучасної освіти.
Секція 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики.
Секція 6. Науки про освіту в інформаційному суспільстві.
До участі запрошуються науково-педагогічні працівники, докторанти,
аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти, практикуючі педагоги.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Форма участі: очно-дистанційна, заочна.
Кінцевий термін подання тез доповідей до 10.03.2021 р. включно.
За результатами роботи всі учасники отримають сертифікат учасника
(6 год. – без друку тез; 12 год – з поданими матеріалами), програму та збірник
матеріалів конференції в електронному варіанті, які будуть розміщені на сайті
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за електронною
адресою: kpk.edu.ua через 10 робочих днів після проведення заходу.
Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН
України). Посвідчення № 354 від 03.09.2020.
Тези учасників конференції будуть опубліковані в збірнику з присвоєнням
УДК, DOI та ISSN: 2617-1449, індексування в Google Scholar – кожної роботи.
Учасники матимуть можливість презентувати матеріали конференції та
сертифікат як підтвердження участі в Міжнародній конференції.
Вимоги до оформлення тез
1. Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог.
2. Обсяг тез – до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація
– книжкова.
3. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.
4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
5. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: номер та назва
секції, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); курс, група,
навчальний заклад, місто (шрифт – курсив); відомості про наукового
керівника; назва доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); текст
(вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються).
6. Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА». У
тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового
номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57].
ВАЖЛИВО! При оформленні списку літератури слід дотримуватися
вимог з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання».
Порядок подання матеріалів
Для участі у роботі конференції необхідно заповнити online-заявку,
прикріпити тези за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/16KN6tS6rJrzq8vjAbQLvsDZ8IaMOF6lzS6SWQPH_nLs/edit

Оргвнесок є обов’язковим (100 гривень), сплачується тоді, як буде
додатково повідомлено реквізити після підтвердження про отримання матеріалів.
ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ТА ОПЛАТИ 10.03.2021р.
Примітка:

• матеріали, які надійшли пізніше від установлених термінів, до публікації не
приймаються;
• якщо після надсилання повного пакету документі Вам не відповіли протягом 3 робочих
днів, будь ласка, заповніть заявку повторно, організаційний комітет електронною поштою
повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів;
• відповідальність за зміст і достовірність інформації, фактів, цитат, посилань
несуть автори;
• оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання
збірника матеріалів конференції внаслідок надання учасником неправильних даних;
• за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в контактах або
на e-mail оргкомітету.

Будемо раді чути і бачити онлайн Вас у Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А.С.Макаренка!
Адреса: вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук, Полтавська обл., 39623
Телефони для довідок:
(05366) 5-33-01, факс (0536) 77-53-48, 067-49-12-566, 096-613-72-72
E-mail: krem_ped_konf@ukr.net – організаційний комітет Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка

Зразок оформлення тез доповідей
Секція 2. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості педагога
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