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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
запрошує Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ: 
СИНЕРГІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ». Для молодих науковців (учнів, 
студентів, магістрантів, аспірантів), яка відбудеться 3-5 квітня 2019 року.

Напрями роботи конференції
1. Самоідентифікація молоді як виклик: причини, наслідки та шляхи 

вирішення.
2. Маркери сучасного українця: історія та міфи.
3. Національна ідентичність молоді як мультидисциплінарна проблема.
4. Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання як 

напрямки формування національної ідентичності.
5. Формування вчителем національної ідентичності молоді через 

інструментарій патріотичного виховання.
6. Модель підготовки вчителя на засадах патріотичного виховання.
7. Формування безпечної життєдіяльності.

Календар конференції
> Прийом тез і оплата до 20.03.2019 р.
> Прийом статей до колективної монографії та оплата до 20.04.2019 р.
> Реєстрація учасників: 03.04.2019 р.
> Дні роботи: 03.04 -  05.04.2019 р.
> Від’їзд учасників: 05.04.2019 р.

Робочі мови: українська та англійська.



Форми участі у конференції
> публікація статті у колективній монографії;
> публікація тез у збірнику тез виступів на конференції;
> публікація матеріалів та усна доповідь;
> усна доповідь;

За результатами конференції планується видання колективної монографії
Вимоги до матеріалів монографії:
1. Мова: англійська, польська, українська чи російська.
2. Шрифт: Тітез№шКотап, кегль 14, інтервал 1,5, поля - 20 мм з усіх сторін, 
абзац 1.
3. Оформлення:
1- й рядок - назва статті (напівжирний шрифт).
2- й рядок - П.І.П. автора / співавторів (курсив).
3- тя рядок - місце роботи, місто (курсив).
4- й рядок - е-таіі автора / співавторів (курсив).
Вирівнювання - посередині рядка.
5- й рядок - пропуск.
6- й рядок - текст статті (з абзацу).

4. До статті має бути додані анотація (7-10 рядків) та ключові слова (3-5) 
англійською мовою.
5. Подані матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретико- 
методичну або практичну цінність.
6. Викладені наукові положення підлягають обгрунтуванню і повинні 
супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого 
становища і можливими напрямками використання викладених результатів 
наукових досліджень в подальшому.
7. Посилання на джерела обов'язкові (джерела літератури подаються мовою 
оригіналу, без транслітерації або перекладу!).
8. Матеріали повинні бути відредаговані стилістично і граматично.
9. Оформлення текстової частини, малюнків і таблиць повинно відповідати 
загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються 
скановані і великі таблиці, скановані або не згруповані малюнки!
10. Обсяг статті: до 15 сторінок.
11. Кількість співавторів статті -  не більше трьох!

Публікація тез конференції
Для опублікування приймаються тези у такому вигляді: тези одного або 
декількох авторів не більше ніж на чотирьох аркушах формату А4.
Поля: верх, низ, ліве, праве -  2. Фонт -  14 ТітезІчіешКотап. Інтервал: 1,5. Текст 
повинен бути викладений без помилок.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. 
Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх колег і 
всіх бажаючих інформації про проведення конференції.
Схема викладу



Прізвище, ім’я та по батькові автора, звання або посада, заклад, місто (14 фонт 
посередині рядка). Основний текст статті і література -  14 фонт. Графічні об’єкти 
чи малюнки, що використані у статті, подаються по тексту в форматі ІРЕО. 
Посилання на джерела даються у квадратних дужках із вказівкою на порядковий 
номер і сторінку. Література друкується у кінці в алфавітному порядку з 
дотриманням бібліографічних стандартів.
Матеріали, які не відповідають цим вимогам або програмі конференції, не будуть 
надруковані.

Умови участі в конференції
Матеріали будуть опубліковані у колективній монографії / збірнику тез виступів 
на конференції. Для цього необхідно надіслати на електронну адресу 
Ьегрекаї 9@щпаі1.сот :
1. Електронний варіант тексту статті/ тез та заявку за нижче поданим зразком 
(окремі файли!)
2. Скановану поштову квитанцію про оплату (35 грн. за повну або неповну 
сторінку, 50 грн. за збірник конференції).
3. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за вказаним у заявці 
відділенням «Нової пошти» за рахунок одержувача.
4. Оргвнесок за участь у конференції- 100 грн. може бути сплачений під час 
приїзду.

Грошовий переказ із вказівкою форми участі у конференції просимо надсилати 
на адресу:
Величко Руслана Миколаївна
кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 
Полтавський національнийпедагогічний університетімені В. Г. Короленка 
вул. Петроградського 2, м. Полтава, 36003
Текст статті та заявку на участь у конференції просимо надіслати на 
електроннуадресу: Ьегрекаї 9@атаі1.сот 
Консультативно-довідкові реквізити
Голова оргкомітету: декан природничого факультету, доктор педагогічних
наук, професор М. В. Гринкова
(0532) 56-03-19 (декан Марина Вікторівна Гриньова)
+380 96 990 60 95, +380 50 533 08 39 (секретар Руслана Миколаївна Величко) 
Е-таі1:Ье2река19@£таі1.сот

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
№ Прізвище Науковий Назва Контактна Форма Бронювання

, ім'я та ступінь, вчене статті адреса, участі: житла (так/ні,
по- звання, посада, (тез) Е-таі1, гуртожиток
батькові місце роботи, номер моб. чи готель)
(повніст внз телефону,
ю) номер

відділення
«Нової



пошти»

Проїзд:
> від автовокзалу м. Полтава автобус «Кільцевий»або маршрутне таксі 

до зупинки «Корпусний сад (Центр)»
> від залізничних вокзалів тролейбуси № 1, 4 або маршрутне таксі до 

зупинки «Корпусний сад (Центр)».


