
Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 Львівський національний університет імені Івана Франка 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Інститут педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовскої (Польща) 

Вища Державна Професійна Школа в Хелмі (Польща) 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія  

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю 

«ДОСТУПНІСТЬ І НЕПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА», 

яка відбудеться 17 травня 2022 року 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

1. Науково-методологічні та історико-педагогічні засади дослідження освіти 

впродовж життя. 

2. Пріоритетні інтереси та мотивації безперервного навчання студентської 

молоді. 

3. Психофізіологічні особливості, інноваційні моделі та технології організації 

освіти різних вікових і соціальних груп. 

4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення розвитку освіти впродовж життя в 

Україні та зарубіжжі. 

5. Неформальна освіта як форма освіти впродовж життя. 

 

Форма участі в конференції дистанційна. 

За результатами конференції планується сформувати електронний збірник 

матеріалів, який через 10 днів після закінчення роботи буде представлений у PDF-

форматі на головній сторінці за адресою: conference.pu.if.ua  

 

За бажанням авторів матеріали можуть бути опубліковані у фаховому виданні 

категорії Б «Гірська школа Українських Карпат»: 

http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/archive 

Учасникам конференції оргкомітет може надіслати електронні сертифікати (за 

необхідності). 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 

Останній термін подачі заявок, тез – 12 травня 2022 року (включно). 

http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/archive


 

Для участі в роботі конференції необхідно: 

заповнити та надіслати заявку на участь у конференції за взірцем (на адресу  

borys.savchuk@pnu.edu.ua.) та тези, оформлені відповідно до вимог (на адресу: 

inna.strazhnikova@pnu.edu.ua). Назви надісланих документів повинні відповідати 

прізвищу автора публікації, наприклад, «Заявка_Шевченко», «Тези_Шевченко» 

тощо. 

 

Відповідальність за зміст та достовірність інформації (тез) несуть автори.  

 

Оргкомітет приймає статті об’ємом 4–5 сторінок, які набрані в редакторі 

Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт 

– Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,15, усі береги сторінки – 

20 мм.  

Участь у конференції безкоштовна, сплата будь-яких оргвнесків не 

передбачена.  

Адреса оргкомітету конференції: 76018, Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 

1, кім. 510.  

Координатор інтернет-конференції – Савчук Борис Петрович (контактний 

телефон: 067 73 065 73).  

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: 

067 73 065 73 Борис Петрович Савчук;  

097 879 09 29 Інна Василівна Стражнікова  

 

ВЗІРЕЦЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище_________________________________________________________ 

Ім’я______________________________________________________________ 

По батькові________________________________________________________ 

Посада____________________________________________________________ 

Назва установи/освітнього закладу  _________________________________ 

Науковий ступінь ___________________________________________________ 

Вчене звання _____________________________________________________ 

Контактні телефони, е-mail: ________________________________________ 

Науковий керівник (для аспірантів, студентів), прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, учене звання, посада, освітній заклад (установа) 

__________________________________________________________________ 

Співавтори_________________________________________________________ 

Назва тез __________________________________________________________ 

Секція, у межах якої бажаєте представити доповідь _____________________ 

Сертифікат ТАК/НІ __________.  

Електронна адреса для його надсилання ___________. 

 

 

 

 

mailto:inna.strazhnikova@pnu.edu.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Перший рядок – назва секції (кегль 12, шрифт – жирний, вирівнювання по лівому 

краю). 

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (кегль 14, шрифт – жирний, вирівнювання 

по правому краю). 

Третій рядок – назва установи/освітнього закладу (кегль 14, курсив, вирівнювання по 

правому краю), міста, країни (курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в 

дужках). 

Четвертий рядок – назва статті (кегль 14, великими літерами, шрифт – жирний, 

вирівнювання по центру).  

Далі текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац – 1 см), кегль 14. 

Лапки по тексту – книжкового взірця «       ».  

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], 

де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – 

номер сторінки. 

Список використаних джерел (кегль 12, шрифт жирний) розміщується 

наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів 

бібліографічного опису. 

 

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Науково-методологічні та історико-педагогічні засади  

дослідження освіти впродовж життя 

Іван Петренко 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника  

(Івано-Франківськ, Україна) 

 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТИ 

ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 
 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 

 
Список використаних джерел 

 

Додаткова інформація щодо організації та роботи конференції буде надіслана 

 5 травня 2022 року.  

 

Запрошуємо до активної участі в роботі конференції! 


