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Директорам обласних закладів 
післядипломної педагогічної 
освіти

Про педагогічні читання 
«Національна школа Якова Чепіги»

Шановні колеги!

Нагадуємо, що, відповідно до плану роботи Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, на 15 квітня 2020 року 
планувалося проведення педагогічних читань «Національна школа Якова 
Чепіги» (далі -  Читання). У зв’язку з карантинними обмеженнями захід буде 
проведено у форматі інтернет-конференції ЗО квітня 2020 року.

Організатори заходу: Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти спільно з Державною науково- 
педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського Національної 
академії педагогічних наук України.

Метою заходу є відзначення 145-річчя від дня народження видатного 
педагога Якова Чепіги та вшанування його вагомого внеску в розвиток 
вітчизняної і світової педагогічної освіти та науки.

Запрошуємо зацікавлених осіб до участі у Читаннях. Прийом заявок 
продовжується до 20 квітня 2020 року (додаток 1).

За результатами проведення Читань Миколаївським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти передбачено підготовку
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електронної збірки матеріалів (тез) (додаток 2). Збірка матеріалів буде 
оприлюднена на сайті МОІППО ЗО квітня 2020 року.

Матеріали (тези) виступів необхідно надіслати на адресу кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту освіти МОІППО: 
pedagogika@moippo.mk.ua до 24 квітня 2020 року (до 5 сторінок друкованого 
тексту).

Учасники Читань мають змогу опублікувати статті, підготовлені 
відповідно до вимог (додаток 3), у науково-методичному, інформаційно- 
освітньому журналі «Вересень» (вартість публікації -  40 гривень за одну 
сторінку). Статті приймаються до 01 червня 2020 року на електронну адресу: 
veresen@moippo.mk.ua

Ознайомитися з педагогічною спадщиною Я. Ф. Чепіги можна за 
посиланням: http://bit.ly/2HyTVkL

Додатки: на 5 арк.

Марина Домаскіна (096) 429 20 65
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Додаток 1

Заявка
на участь в педагогічних читаннях «Національна школа Якова Чепіги», 

присвячених відзначенню 145-річчя від дня народження видатного
педагога Якова Чепіги

ПІБ учасника
Тема виступу
Змістова лінія
Науковий ступінь, 
учене звання
Посада
Місце роботи
e-mail
Контактний телефон

Змістові лінії педагогічних читань:
І

1. Яків Чепіга як фундатор наукових засад національного виховання.
2. Розвиток педагогічних ідей Якова Чепіги в сучасній освіті.
3. Лінгводидактична спадщина Якова Чепіги.
4. Використання ідей Якова Чепіги у викладанні предметів природничо- 

математичного циклу.
5. Питання професійного становлення вчителя в роботах Якова Чепіги.
6. Бачення засад навчання і виховання молодших школярів у педагогічній 

спадщині Якова Чепіги.

Директор Василь ШУЛЯР



Додаток 2

Вимоги до матеріалів (тез) збірки педагогічних читань 
«Національна школа Якова Чепіги», присвячених відзначенню 
145-річчя від дня народження видатного педагога Якова Чепіги

Шрифт — Times New Roman; розмір — 16; інтервал -  одинарний; 
поля: верхнє, нижнє, праве -  2 см, ліве -  3 см.

УДК

НАЗВА ТЕЗ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ І ЖИРНИМ
ШРИФТОМ

їм  \я та прізвище автора /  
авторів жирним курсивом 
праворуч

Абзацний відступ -  1 см.

Після тез -  коротка довідка про автора:
Прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, телефон.

Директор Василь ШУЛЯР



Додаток З

Умови публікації та вимоги до підготовки статей 
до науково-методичного, інформаційно-освітнього журналу «Вересень»

Статті мають бути написані спеціально для науково-методичного, 
інформаційно-освітнього журналу «Вересень» (ніде раніше не друковані та 
не надіслані до інших видань); відповідати вимогам до наукових праць; мати 
УДК, ORCID iD (персональний код, який можна отримати за відсутності, 
заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register), анотацію та 
ключові слова українською (500-1 000 знаків) та англійською мовами 
(1 500-2 000 знаків); бібліографічні посилання повинні відповідати вимогам 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання»; літературні джерела, розміщені в 
алфавітному порядку, не менше десяти найменувань, повинні відповідати 
вимогам ДСТУ ТОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», а також мати транслітерований 
список використаних джерел References. Стаття має супроводжуватися 
рецензією (для авторів без наукового ступеня, вченого звання) та авторською 
довідкою (прізвище, повне ім’я, по батькові, звання та посада, адреса, 
контактні телефони).

До друку приймаються лише ті статті, які містять:
- вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом 

останніх досліджень і публікацій);
- мету / цілі, завдання статті;
- підзаголовки статті (до трьох з викладом основного тексту статті);
- висновки та перспективи подальших досліджень.
Відредагований текст статті повинен бути без нумерації сторінок, що

відповідає вимогам до оформлення статей. За відсутності будь-якого із 
зазначених елементів статті розглядатися не будуть!

Статті приймаються у вигляді файлів текстового редактора Word for 
Windows на електронну адресу: veresen@moippo.mk.ua

Загальні вимоги до оформлення тексту:
Формат сторінки: А 4, книжкова.
Поля: ліве -  3 см, верхнє, нижнє, праве -  2 см.
Абзацний відступ -  10 мм.
Шрифт -  Times New Roman.
Кегль -  14.
Міжрядковий інтервал -  1,5.
Обсяг від 7 до 25 сторінок.
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Продовження додатка З

Мова статті: українська, російська, англійська.
Література:
- оформлення літератури у тексті за стилем АПА: посилання 

оформлювати у круглих дужках, у яких зазначаються прізвище 
автора, рік видання, сторінка, на котру посилаєтесь.

Приклад: (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14);
- у списку літератури має бути хоча б одне джерело із зареєстрованим 

ідентифікатором цифрового об’єкта (Оі§каЮЬ)есІІбепіїГіег, БОЇ).
Транслітерувати назви джерел можна за допомогою онлайн-сервісів:
- для джерел українською мовою -  «Стандартна українська 

транслітерація» у режимі паспортний стандарт 
(http://translit.kh.ua/7passport);

- для джерел російською мовою -  «ТРАНСЛИТ.СС» (http://translit.cc);
- джерела іноземною мовою не транслітеруються.
Структурні елементи статті:
- УДК;
- автор (ім’я, прізвище);
- СЖСГО Ю (персональний код, який, у разі відсутності, можна 

отримати, заповнивши анкету за посиланням: 
https://orsid.org/register);

- інформація про автора;. ^  *

- назва статті;
- анотація з ключовими словами.
Редакція залишає за собою право скорочувати, редагувати статті, а 

також вносити зміни в назву.
Рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріали, надіслані до 

редакції, не повертаються.
Передрук із журналу здійснюється за згодою редакції журналу. 

Посилання на журнал обов’язкове.
Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного 

матеріалу, належність матеріалу йому особисто, правильне цитування джерел 
та посилання на них, використану термінологію та інші відомості.

Думка редакції не завжди збігається з думкою авторів.
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Продовження додатка З

ШАБЛОН

УДК...
ORCID iD...

Прізвище, ім’я, по батькові 
науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва установи, ел. пошта, телефон

НАЗВА СТАТТІ
Текст анотації ... (500-1 000 знаків).
Ключові слова: ключове слово, ключове слово,...(до 10 слів, в

алфавітному порядку).
Вступ. Текст статті...
Мета статті -  ...
Підзаголовок статті. Текст статті... (Яковлева Н. І., 2010, с. 14). 
Висновки. Текст статті... Перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел 
• • •

References

TITLE OF THE ARTICLE

Name Surname
Text of the abstract... (розширена анотація від 1 500 до 2 000 знаків). 
Keywords: keyword, keyword, keyword,... (в алфавітному порядку).

Директор Василь ШУЛЯР


