
 

Шановні науково-педагогічні та педагогічні працівники  

відокремлених підрозділів НУБІП України та закладів вищої освіти 

України! 

       Запрошуємо  Вас  взяти участь у роботі   Міжвузівської науково-

практичної   конференції  «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. 

Творча спадщина педагога у вітчизняному і міжнародному вимірах». 

         Мета конференції:  залучення науково-педагогічних та педагогічних працівників 

закладів вищої освіти  до визначення місця здобутків В.О. Сухомлинського в сучасній 

педагогіці, обговорення актуальних проблем, шляхів та  методів застосування їх у 

закладах вищої освіти України. 

          Офіційна мова конференції: українська.  

           Конференція відбудеться  21 лютого 2019 року.  

        Передбачається запрошення до участі в роботі конференції науково-

педагогічних працівників Навчально-наукового інституту  післядипломної 

освіти  НУБіП України,  Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП 

України та Державної установи «Науково-методичний центр  

інформаційно-аналітичного забезпечення  діяльності вищих навчальних 

закладів «Агроосвіта».              

                           Робота конференції планується за такими напрямами :                      

- Основи педагогічної майстерності за В.О. Сухомлинським. 

- Актуальність ідей В.О. Сухомлинського про формування і збагачення 

культури викладача в умовах реформування освіти. 

- Актуальні проблеми виховання в контексті педагогіки В.О. 

Сухомлинського. 

- Особливості застосування творчих здобутків В.О. Сухомлинського в 

закладах вищої освіти. 

                                      Умови участі в роботі конференції 

           Для участі в конференції необхідно до 15 лютого  2019 року (включно) надіслати 

оргкомітету відповідно оформлені заявку (Додаток А) та тези доповіді (Додаток Б) на 

електронну адресу oksana.pogorila@ukr.net 

                                             Форми участі в конференції: 

- безпосередня участь у роботі конференції (виступ, участь у обговоренні); 

- заочна (розміщення матеріалів в електронному збірнику та на сайті ВП НУБіП України 

«Ірпінський економічний коледж»). 

                                              Оргкомітет конференції 

Михайлов С.І., кандидат економічних наук, директор ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж» 

mailto:oksana.pogorila@ukr.net


Ільченко Н.В.,  заступник директора з навчальної роботи 

Вдович В.Г., кандидат економічних наук, заступник директора з виховної роботи 

Скуратівська Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент, викладач 

Заболотна А.Г., методист 

Погоріла О.І., методист 

                                                         Контакти: 

Методичний кабінет ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

вул. Гагаріна,9, корпус №2 

м.Ірпінь, 

Київська обл. 

Контактні  телефони координаторів конференції: 

 0997005698, Заболотна Алла Григорівна 

0959025745, 0982004825, Погоріла Оксана Іванівна 

            За підсумками роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Усі матеріали 

конференції будуть розміщені в електронному збірнику на сайті ВП НУБіП України 

«Ірпінський економічний коледж». Учасникам конференції будуть надані сертифікати. 

            Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити тези низької якості та 

незадовільної редакції від включення їх у збірник матеріалів конференції. 

Додаток А 

                                                           Заявка учасника 

Міжвузівської науково-практичної  конференції  «Василь Сухомлинський у діалозі із 

сучасністю. Творча спадщина педагога у вітчизняному і міжнародному вимірах». 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________________ 

2. Науковий ступінь ____________________________________________________________ 

3. Учене звання_________________________________________________________________ 

4. Місце роботи_________________________________________________________________ 

5. Посада______________________________________________________________________ 

6. Адреса службова_____________________________________________________________ 

7. Контактні телефони, електронна адреса__________________________________________ 

8. Напрям______________________________________________________________________ 

9. Тема доповіді________________________________________________________________ 

10. Дата заповнення заявки________________________________________________________ 

11. Форма участі в конференції_____________________________________________________ 

Додаток Б 

                                          Вимоги до оформлення тез: 

- Тези доповідей повинні містити наукове обгрунтування актуальності заявленої теми, 

стислий виклад основної частини, висновки та перелік цитованих джерел. 



-  Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції. Наприклад: Макаренко О.А._ Тези; Макаренко О.А. _ Заявка. 

- Обсяг тез – 3 – 7 сторінок формату сторінки А 4, орієнтація книжкова. 

- Поле: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм. 

- Шрифт – Times New Roman, кегель – 12. 

- Абзацний відступ – 1,25 см. 

- Вирівнювання по ширині. 

- Список літератури – не більше 5 джерел. 

- Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. 

УВАГА! Тези менше двох сторінок не приймаються! Роботи, що надійшли з порушенням 

терміну подачі, до розгляду не приймаються! 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 

 


