Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Регіональний комплексний науково-методичний центр
інноваційних технологій освітнього процесу
Кафедра теорії та методики виховання РДГУ
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
ІІ Регіональній науково-практичній конференції
Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку
педагогічної науки (пам’яті професора С. Г. Карпенчук),
яка відбудеться 17 жовтня 2019 року
на базі Рівненського державного гуманітарного університету

-

Плануються такі напрями роботи:
Внесок С. Г. Карпенчук у розвиток сучасної педагогічної науки в Україні.
Підготовка сучасного педагога: актуалізація ідей С. Г. Карпенчук.
Дослідно-експериментальна робота закладів освіти в Рівненській області
С. Г. Карпенчук).
Науково-педагогічна школа С. Г. Карпенчук: учена у спогадах соратників та учнів.

(за

Робоча мова конференції: українська.
Форми участі в конференції: очна та заочна.
Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику, що буде розміщено на
web-сторінці Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій
освітнього процесу за адресою: http://itup.com.ua.
Вимоги до публікації у додатку Б.
Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2019 року надіслати (назви файлів мають
бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції):
1. Заявку на участь у конференції (додаток А) на електронну адресу ktimv@rshu.edu.ua з
темою листа «конференція Карпенчук», файл з назвою: заявка_прізвище;
2.
Фото- чи сканкопію квитанції про оплату (або оплатити особисто) файл із назвою:
квитанція_прізвище.
3.
Тези доповіді (додаток Б) для розміщення в електронному збірнику матеріалів
конференції, файл із назвою: тези_прізвище на електронну адресу ktimv@rshu.edu.ua
Для участі в науковій конференції та розміщення тез в електронному збірнику необхідно
сплатити оргвнесок у розмірі 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстку
збірника й програми конференції, друк сертифікату). У випадку перевищення обсягу публікації
вартість кожної наступної сторінки становить 10 грн.
Контактні телефони оргкомітету конференції:
Баліка Людмила Миколаївна – 098-650-14-48 (кафедра теорії і методики виховання РДГУ);
Поліщук Ірина Віталіївна – 096-502-46-51 (кафедра теорії і методики виховання РДГУ).
РЕКВІЗИТИ
Оплата перераховується на картку Приватбанку 5168755438083103 (одержувач – Бабяр Алла
Андріївна, призначення платежу – не вказувати) або особисто.

Додаток А
Заявка на участь у конференції
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
__________________________________________
Місце
роботи
або
навчання
_________________________________________
Посада
___________________________________________________________
Науковий
ступінь,
вчене
звання
______________________________________
Тема
доповіді
______________________________________________________
Запланована
секція
________________________________________________
Необхідність сертифікату учасника так/ні.
Домашня
адреса
____________________________________________________
Номер
контактного
телефону,
е-mail
__________________________________
Додаток Б
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
• обсяг тез до 3 сторінок формату А-4;
• тип шрифту Тimes New Rоmаn;
• розмір шрифту 9, інтервал 1,0;
• абзац – 1 см;
• поля –2,5 см з усіх боків;
• сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються.
• структура тез:
ПІБ автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю);
відомості про автора (шрифт – курсив, вирівнювання по правому краю);
назва міста (шрифт –курсив, вирівнювання по правому краю);
назва тез (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1 см).
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (не більше, ніж 5-7 джерел).
Контакти оргкомітету:
Кафедра теорії та методики виховання РДГУ, .
e-mail: ktimv@rshu.edu.ua;
тел. (0362) 26-96-51;
Контактна особа: 096-502-46-51 – Поліщук Ірина Віталіївна.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Бондарець М. А.
Здобувач ступеня PhD за напрямом 011
«Освітні, педагогічні науки» РДГУ
м. Рівне
ПРОБЛЕМА САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРАЦЯХ С. Г. КАРПЕНЧУК
Текст
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (за потреби)

