
Міністерство освіти і науки України 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

«Концептуальні, методологічні та практичні проблеми 
соціальної філософії\ філософії освіти та освітньої

політики»

• «Практичність» філософії та життя людини. Ідея досконалого суспільства як ключова 
лінія філософської рефлексії про людське життя.
• Філософія освіти як галузь філософії та навчальна дисципліна. Проблеми філософії 
освіти. Цінність знань та навчальна програма. Трансформативна освіта.
• Сучасні стратегії формування державної освітньої політики. Роль держави й 
громадянського суспільства у формуванні освітньої політики.

Місце та порядок проведення конференції:
24 квітня 2019 року 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, вул. Пирогова, 9. Проїзд: ст. м. Університет).

Реєстрація учасників: 9.00 -10.00
Пленарне засідання. Сесія 1.: 10.00 -  13.00 (Наукова бібліотека, зал №2)
Перерва на обід: 13.00 -14.00
Пленарне засідання. Сесія 2.: 14.00 -17.00 (Наукова бібліотека, зал №2)

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організаційний внесок за участь у  конференції складає:
з друкованим збірником, програмою конференції і сертифікатом -  200 грн. 
з електронним збірником, програмою конференції і сертифікатом у форматі РВР -  

100 грн.

Реквізити для оплати:
Картка ПриватБанку 4731 1856 0367 7227 Терепищий Сергій Олександрович. 
Організаційний внесок включає видання збірника матеріалів конференції, програми, 

сертифікату. Розсипка здійснюється виключно «Новою поштою» або на електронну пошту 
учасника протягом 2-х тижнів після завершення конференції.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас 24 квітня 2019 року взяти участь 

у  III Міжнародній науково-практичній конференції

Напрями роботи конференції:



Участь у  конференції можуть брати: науково-педагогічні та наукові працівники, 
аспіранти та здобувані, керівники освіти різних рівнів, практики. Доктори наук, які беруть 
участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторів) не сплачують.

Видання матеріалів планується до початку конференції. Можлива доповідь у формі 
презентації.

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що 
відряджає.

Для участі у науково-практичні конференції просимо до 20 квітня 2019 року подати до 
оргкомітету конференції на електронну пошту: kaf_sffoop@ukr.net:
1. Реєстраційну форму (заявку) учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Електронний варіант доповіді (статті) електронною поштою (з приміткою 
«Конференція»)
3. Копію (відскановану/сфотографовану/електронну) квитанції про сплату оргвнеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обгрунтування 

актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень; виокремлення аспектів проблеми, які 
ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного 
матеріалу; висновки, перспективи подальших досліджень; список використаних джерел. 

Обсяг публікації: до 5 сторінок книжкового формату А4.
Технічні параметри. Поля: верх, низ та праве -  15 мм, ліве -  20 мм. Шрифт -  Times 

New Roman Суг, кегель -  14 пт, міжрядковий інтервал -  1,5, стиль -  Normal. Нумерація 
зносок -  звичайна, автоматична, посторінкова.

Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати 
прізвище, ініціали, посаду місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). 
Назва статті набирається ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру сторінки. Під назвою 
через 1 інтервал -  анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими 
розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, 
напр. [1, 61-68]. В кінці тексту доповіді поміщають список використаних джерел під 
заголовком ДЖЕРЕЛА. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з 
останніми вимогами держаного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщують 
анотації (3-4 речення) англійською мовою з ключовими словами.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не 
відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової 
новизни.

mailto:kaf_sffoop@ukr.net


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника Міжнародної науково-практичної конференції 

«Концептуальні, методологічні та практичні проблеми соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики»

(тема виступу)

(секція)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(назва навчального закладу повністю)

(посада, вчене звання, науковий ступінь / факультет, курс, спеціальність,

(адреса для листування, контактний телефон (факс), e-mail)
Форми участі у конференції (необхідне вказати): Тільки публікація матеріалів; 

Публікація матеріалів + усна доповідь; Тільки усна доповідь; Участь без доповіді та 
публікації.

І

Потреба в житлі (так, ні) вказати ■_________

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, НПУ імені П.П. Драгоманова, 
Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики (к. 2-12).
E-mail: kaf_sffoop@ukr.net
Координатори конференції: Вашкевич Віктор Миколайович, Бобрицька Валентина
Іванівна, Терепищий Сергій Олександрович
Довідки за телефоном: (044) 486-08-11, (066) 257 20 61.

Оргкомітет конференції

mailto:kaf_sffoop@ukr.net

