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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі в ХІ Міжнародних і XXVIІІ Всеукраїнських педагогічних 

читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про 

художньо-емоційний світ дитинства». 

 

Читання відбудуться 24 вересня 2021 року в Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти у змішаному форматі із застосуванням сучасних електронних засобів 

зв’язку. 

 

Напрями роботи читань: 

• Художньо-емоційний супровід навчання і виховання дітей в педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського; 

• Від «Школи радості» до формування культури почуттів та їх реалізації в Новій 

українській школі; 

• Художньо-емоційний світ казок Василя Сухомлинського в діяльності закладів освіти 

різного рівня; 

• Виховання емоційної культури вчителя крізь призму ідей Василя Сухомлинського; 

• Роль шкільних бібліотек у розвитку художньо-емоційного світу дитинства. 

Робочі мови читань: українська, англійська.  

Форма участі в читаннях: очна, заочна (стаття, повідомлення, відеопрезентація). За 

умови карантинних обмежень читання проходитимуть в режимі он-лайн. 

За результатами роботи читань буде видано збірник наукових праць та електронний 

збірник матеріалів. Участь у роботі читань буде засвідчена сертифікатом. 

Публікація матеріалів читань передбачається: 

• у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», що входить до переліку 

наукових фахових видань України (категорія Б). Вимоги до публікації – за посиланням: 

https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu; 

• в електронному науковому виданні ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Науково-

педагогічні студії». Вимоги до публікації – за посиланням: 

http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions; 

• у збірнику матеріалів читань.  

Для підготовки видання матеріали подаються на адресу: conference@zakinppo.org.ua до 

15 вересня 2021 року. Збірник матеріалів буде сформований після проведення читань і 

розміщений через 30 календарних днів на сайті Закарпатського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти http://zakinppo.org.ua/ у рубриці Конференції. 
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Вимоги до оформлення матеріалів: 

Шрифт: Times New Roman, 14 пт. 

Інтервал міжрядковий: одинарний. 

Поля: 20 мм (з усіх сторін). 

Обсяг: 1-3 сторінки. 

Прізвище, ініціали: у правому верхньому кутку; 12 пт, прописними літерами,  напівжирним 

курсивом. 

Науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, місто: у правому верхньому кутку; 

12 пт, курсивом. 

Назва: через 1 інтервал від попереднього рядка, по центру, прописними літерами, 

напівжирним курсивом. 

Текст: через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по ширині. 

Список використаних джерел (за наявності): через 1 інтервал від попереднього рядка 

відповідно до ДСТУ 8302:2015, мовою оригіналу, 12 пт. Посилання: у квадратних дужках [1, 

с. 54]. Без нумерації сторінок. 

За зміст тез, статей, коректність посилань відповідальність несуть автори.  

До друку не приймаються матеріали, які хибують на: 1) плагіат; 2) переклад тексту за 

допомогою електронних перекладачів; 3) відсутність/некоректність посилань; 4) 

невідповідність технічним вимогам. 

 

Для участі в педагогічних читаннях необхідно до 1 вересня 2021 року надіслати: 

 заявку на участь (додаток А) на електронну адресу conference@zakinppo.org.ua з 

темою листа «педчитання_Сухомлинський», назва файлу – «заявка_прізвище»; 

  організаційний внесок у розмірі 100 грн до 24 вересня 2021 необхідно здійснювати 

на картковий рахунок ПриватБанку № 4149499370993345. Отримувач: Гайович Євгенія 

Федорівна. 

Контакти оргкомітету: 

Адреса: вулиця Волошина, 35, м. Ужгород, 88000 

e-mail: conference@zakinppo.org.ua; 

тел.: +380509343622; 

Контактна особа: Гайович Євгенія Федорівна 

Додаток А 

Заявка 

на участь у педчитаннях 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________ 

Місце роботи або навчання____________________________________________ 

Посада _____________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________ 

Форма участі:________________________________________________________ 

Тема доповіді________________________________________________________ 

Запланована секція ___________________________________________________ 

Необхідність сертифіката учасника «Так/Ні»_____________________________ 

Домашня адреса _____________________________________________________ 

Номер контактного телефону, e-mail ____________________________________ 

Дата заповнення _____________________________________________________ 
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