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Проблемне поле конференції визначатимуть такі науково-дискусійні платформи:
Дошкільна освіта
• дискурс дошкільного дитинства в сучасній Україні
• теорія та практика підготовки фахівця до роботи з дітьми дошкільного віку
• проблеми та моделі діяльності сучасного закладу дошкільної освіти

Початкова освіта
• наукові засади професійної підготовки вчителів початкової школи
• розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів у процесі вивчення
предметів природничо-математичного циклу
• інноваційні підходи до формування комунікативної компетентності
майбутніх учителів початкової школи

Спеціальна освіта
• актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти України і зарубіжжя
• психолого-педагогічні проблеми соціалізації осіб із порушенням
психофізичного розвитку

Соціальна робота
• передові технології та новітні практики у сфері соціальної роботи
• професійна підготовка майбутнього фахівця соціальної сфери
• соціальна робота і громада: проблеми та перспективи співпраці
• соціальне партнерство у наданні підтримки та допомоги вразливим
категоріям населення

Вища освіта
• освітні технології у вищій школі
• компетентнісна модель фахівця
• вітчизняні та зарубіжні освітні системи: компаративний аналіз
Місце проведення – база практик табору «ГАРТ» Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки (Волинська область, Шацький район, с. Світязь)
http://eenu.edu.ua/uk/structure/baza-praktik-taboru-gart-snu-imeni-lesi-ukrayinki

Мета конференції: обмін досвідом наукової та освітянської діяльності з метою підвищення рівня
освітньої підготовки фахівців; залучення молодих науковців (викладачів, аспірантів, магістрів та
студентської молоді) до наукової діяльності, поглиблення набутих знань, умінь і навичок.
Науково-дискусійні платформи дозволять предметно та детально обговорити напрацьовані матеріали
та їх імплементацію у сферах дошкільної, середньої та вищої освіти з українськими та іноземними
колегами для продуктивного обміну досвідом.
До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних
закладів вищої освіти, аспіранти та здобувачі.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Для участі в конференції до 26 квітня 2019 року необхідно заповнити онлайн анкету-заявку,
надіслати на електронну адресу оргкомітету gnp19or@gmail.com тези конференції та копію квитанції про
сплату двома файлами, що вкладені в один лист. Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого
автора та набираються латинськими літерами (наприклад, IvanenkoI_tezykonf, IvanenkoI_pay).
Вимоги до оформлення тез
Тези приймаються до друку, виконані однією з робочих мов конференції.
Обсяг тез від 4 до 5 повних сторінок формату А4, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді
комп’ютерного файлу з розширенням *doc.
Просимо не використовувати примусові переноси, не накладати заборону на редагування, не
архівувати. Елементи рисунків у тексті повинні бути згруповані.
Оформлення. У верхньому лівому куті зазначити прізвище та ім’я автора (авторів) напівжирний
курсив, 14 кегль, нижче – науковий ступінь (курсив), вчене звання (курсив), нижче – місце роботи автора
(курсив). Назву тез друкувати великими літерами (напівжирний шрифт, 14 кегль з вирівнюванням по
центру). Береги: лівий – 2 см, правий, верхній, нижній – по 1,5 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль
– 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5.
Бібліографічний список мовою оригіналу складається згідно з діючими вимогами через 1 інтервал,
кегль 12, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наданої інформації
несуть автори.
Тези доповідей учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сторінці факультету педагогічної освіти та
соціальної роботи.
Статті, що відповідають чинним вимогам будуть опубліковані у науковому фаховому виданні
«Педагогічний часопис Волині»
Фінансові умови:
 організаційний внесок (програма, збірник матеріалів конференції) становить 250 грн. незалежно
від форми участі;
 оплата здійснюється шляхом переказу коштів на картку ПриватБанку № 4149 4978 7014 1720 на
ім’я Брушневської Ірини Миколаївни;
 доїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників конференції;
 вартість проживання становитиме 150 грн. на добу, триразове харчування – 300 грн.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до Гесть Ольги Віталіївни за телефоном
+38 050 1732842 або писати на електронну адресу gnp19or@gmail.com
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

