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Шановні колеги!
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького спільно з
співорганізаторами, проводить 21 − 22 листопада 2019 р. Четверті всеукраїнські педагогічні
читання «Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості
освітнього процесу» (далі – Читання), присвячені 80-річчю з дня народження Лідії
Кондрашової.
Регламент роботи:
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.
Повідомлення на дискусійній панелі – до 10 хв.
Робоча мова заходу – українська.
Технічне забезпечення – мультимедійний проектор, настінний монітор, ноутбуки.
Читання відбудуться за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 24, Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького, навчальний корпус № 4, ауд. 371.
Початок реєстрації учасників читань з 1000
Початок роботи читань об 1100.
Для участі в Читаннях необхідно до 13 листопада 2019 р. надіслати на електронну адресу
konfhs2015@ukr.net такі матеріали:

1) заявку на участь (додаток 2), назва файлу – Іваненко-заявка.doc;
2) текст вичитаних та оформлених відповідно до вимог (додаток 1) матеріалів доповіді у
вигляді комп’ютерного файлу, назва файлу – Іваненко-тези.doc;
3) скановану копію оплати участі, назва файлу – Іваненко-проплата.pdf.
До початку читань планується видання збірника матеріалів. Матеріали публікуються в
авторській редакції.
Фінансові умови
Оплата здійснюється після електронного підтвердження прийняття матеріалів.
Форма участі у читаннях
Очна з отриманням друкованого примірника збірника матеріалів, програми
Читань, сертифіката учасника
Заочна з отриманням примірника е-збірника матеріалів і програми Читань у
pdf-форматі, сертифіката учасника

Розмір
оргвнеску
250 грн.
200 грн.

Адреса оргкомітету: 18000, Україна, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 24, ЧНУ, кафедра
педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту. Тел. (0472) 51-36-02, факс:
(0472) 35-44-63. Е-mail: konfhs2015@ukr.net
Контактні телефони:
0960836687 Остапенко Анна Костянтинівна
0939141785 Михальчук Олена Олександрівна
0632967301 Дерев’янко Денис Вячеславович (перевірка прийняття матеріалів до оргкомітету)
З повагою, оргкомітет.

Додаток 1
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
 обсяг – 3-4 повні сторінки (разом із літературою);
 формат аркуша паперу – А4;
 орієнтація – книжкова;
 поля: усі – 2,5 см;
 шрифт – Times New Roman, розмір шрифту основного тексту – 14 кегель, для літератури
– 12 кегель.
 інтервал – одинарний;
 абзац – 10 мм;
 посилання на джерела – у тексті у квадратних дужках; [2, с.8], [3; 4, с.12] тощо
 література – (не більше 5 джерел), у порядку згадування в тексті.
Розміщення елементів тексту матеріалів доповіді
Ініціали та прізвище автора
(праворуч, жирними літерами)
місто, країна
(праворуч, курсив)
НАЗВА
(по центру, жирними прописними літерами,
через інтервал після даних про авторів)
Текст матеріалів ... (через інтервал після назви, з абзацу)
Література
(по центру, жирними літерами,через інтервал після тексту тез)
Джерела друкуються у вигляді нумерованого списку відповідно до вимог
бібліографічного опису, наприклад:
1. Десятов Т. М. Феномен Олександра Захаренка: сучасний контекст / Т. М. Десятов //
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана
Хмельницького, 2017. Вип. 1 (2017). – С. 10–16.
2. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки
вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитнотрансферної системи організації навчального процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч,
Н. О. Приходькіна [ та ін]. – Київ : ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. – 338 с.
3. Лодатко Є. О. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства :
навч. посіб. / Є. О. Лодатко, Л. В. Кондрашова. – Київ : Вид. Дім «Слово», 2015. – 232 с.

Додаток 2
Форма заявки на участь у Читаннях:
1 Прізвище, ім’я, по батькові
2 Науковий ступінь
3 Вчене звання
4 Місце роботи, посада (повна назва
установи та підрозділу без скорочень і
абревіатур)
5 Тема доповіді
6 ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити)
Виступити з доповіддю
Взяти участь в обговоренні
Назва доповіді
7 е-mail
8 Контактні телефони
9 № відділення Нової пошти (для
пересилання матеріалів конференції і
фахового видання)

