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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Педагогічний факультет Українського державного університету імені Михайла 

Драгоманова запрошує студентів педагогічних спеціальностей коледжів, 
університетів до участі в роботі X Всеукраїнської науково-практичної 
студентської інтернет-конференції «Науковий простір студента: пошуки і 
знахідки», яка відбудеться 31 березня 2023 року, м. Київ. 
      Метою конференції є обговорення та пошук рішень із розв’язання  актуальних 
проблем  сучасної української освіти в умовах воєнно-політичних, соціально-
економічних та інформаційних викликів ХХІ століття. 

Напрями конференції: 
 
СЕКЦІЯ 1. Сучасна психологічна освіта: стан і перспективи.  
СЕКЦІЯ 2. Проблеми розвитку психології навчання і виховання. 
СЕКЦІЯ 3. Актуальні проблеми  шкільної і дошкільної освіти.    
СЕКЦІЯ 4. Педагогічна освіта в історичному дискурсі. 
СЕКЦІЯ 5. Сучасні технології в педагогічній науці і практиці. 
СЕКЦІЯ 6. Професійна підготовка майбутніх педагогів та психологів: стан та 

перспективи розвитку.  
СЕКЦІЯ 7. Образотворче мистецтво: зміст та перспективи розвитку.  
  



  

     
Робота конференції передбачає обмін досвідом між майбутніми вчителями, 

вихователями, практичними психологами та митцями, що навчаються у педагогічних 
коледжах та університетах. 

 
Робоча мова конференції: українська.  

 
Форми участі в конференції:   

 Участь у пленарному засіданні 31 березня (он-лайн). Умови 
підключення до роботи конференції буде повідомлено на електронні адреси 
зареєстрованих учасників. 

 Заочна участь (публікація тез/статей в електронному науковому 
збірнику). Надіслані на конференцію матеріали будуть опубліковані в електронному 
науковому збірнику педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова та 
розміщені на сайті факультету. Учасники конференції отримають електронні 
сертифікати. 

 
Порядок роботи конференції (31 березня 2023 року) 

11.00-14.00 Пленарне засідання конференції (онлайн) 
Доповіді секційних засідань буде розміщено у збірнику наукових публікацій 
та на сайті педагогічного факультету (https://pf.udu.edu.ua/nauka/kafedry)   
 
 
Для участі в конференції необхідно до 27 березня 2023 року (включно) 

заповнити Google-форму за посиланням (https://forms.gle/N2uA5h16rEkX9T6z7) та 
до 27 березня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу 
ped_conf@ukr.net тези доповіді (чи статтю). Вимоги до оформлення статті/тез у 
додатку до листа. У назві документів вказати прізвище учасника та вид документа 
(наприклад, Калач_стаття, Калач_тези). 
       За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефонами: 
+38 096 655 55 38 (голова НТСА Золотаренко Тетяна Олександрівна). 
+38 095 451 90 77; +38 063 589 47 50 (доц. Коханко Оксана Григорівна). 

 
Участь безкоштовна!!! 

Чекаємо на Вас!                                                                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

Додаток  1 
 

Вимоги до оформлення публікації в збірнику: 
 

1. До публікації в електронному збірнику приймаються раніше не 
опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових 
фактів, цифр та інших відомостей відповідають автори. 

2. Електронний варіант  подається в одному примірнику (українською  
мовою), надрукованому у вигляді файлу із такою назвою: Прізвище_стаття/тези, 

https://pf.udu.edu.ua/nauka/kafedry
https://forms.gle/N2uA5h16rEkX9T6z7
mailto:ped_conf@ukr.net


  

виконаний в текстовому редакторі МS Word for Windows (формати doc. або rtf.). 
Електронний варіант тез чи статті надсилається електронною поштою за адресою: 
ped_conf@ukr.net 

3. Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом до 5 сторінок 
(тези – 3 сторінки) у такому оформленні: 

• назва  (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована); 
• ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч);  
• наступний рядок – назва ЗВО (жирним курсивом, праворуч);  
• наступний рядок – назва міста (жирним курсивом, праворуч); 
• наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника, науковий 
ступінь, звання (жирним курсивом, праворуч); 
• анотація (3-4 речення)  та ключові слова українською мовою (курсивом); 
• через рядок подається основний текст статті: шрифт Times New Roman, 

розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; 
усі поля по 2 см; 

• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням 
порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87],  де 5 – номер джерела 
за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно 
подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 348]. Джерела в переліку 
посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word "Формат – 
Список – Нумерований". Обов'язковим є зазначення в переліку посилань загальної 
кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела 
(для статей); 

• через рядок після основного тексту подається Список використаних 
джерел в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті (не більше 8 
джерел). Нумерація сторінок в електронному вигляді не ставиться. 

 
НАЗВА  

Ім’я Прізвище 
Назва ЗВО  

Місто 
Науковий керівник: (П І П), науковий ступінь, звання (посада) 

Анотація (українською мовою) 
Ключові слова (українською мовою) 
Текст статті 

Список використаних джерел: 
 

Рис. 1.  Розташування структурних елементів статті. 
 
4. У статтю/тези можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди 

авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не 
відповідають вимогам написання наукових робіт. 
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