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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні здобувачі вищої освіти! 

Факультет педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній  конференції «Актуальні проблеми   освіти 

XXI століття», яка відбудеться  14 травня 2021 року, м. Київ. 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем освіти XXI 

століття. 

Для участі у конференції необхідно:  

    Зареєструватись до 13  травня 2021 р. за посиланням:  
https://docs.google.com/forms/d/1_VSwaYU9MJljh-Pk7d0741MPMT7Kr7KA9__vBZlYp8g/edit  

 

Подача матеріалів тез 

1. Одним листом надсилаються файли тез доповідей на ел.пошту: 

npufpp21@gmail.com 

2. Тема листа – назва конференції. 

3. Файли назвати за прикладом: Тези_Петров. 

4. Збірник матеріалів можна буде передивитися в день проведення конференції на 

сайті факультету педагогіки і психології (https://fpp.npu.edu.ua/). Сертифікат учасника 

конференції можна буде завантажити за наданим організаторами посиланням.  

5. Надіслані листи, що не містять відповідних файлів можуть бути залишені без 

розгляду. Редакція залишає за собою право відмовити у друці тез, які оформлені без 

дотримання вимог. 

 

Важливі дати 

1. Термін подачі тез до 13 травня (включно).  

2. Розміщення  програми та збірника матеріалів конференції на сайті – 14 травня.   

 

   

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.  

 

 

Напрями конференції: 

СЕКЦІЯ 1. Педагогіка. 

СЕКЦІЯ 2. Дошкільна освіта. 

СЕКЦІЯ 3. Початкова освіта. 

СЕКЦІЯ  4. Психологія.  

СЕКЦІЯ  5. Мистецтво. 

СЕКЦІЯ 6. Медико-біологічні основи здоров'я людини. 

 

Форми участі у конференції:  заочно-дистанційна. Учасники конференції отримають 

електронні сертифікати. Тези викладаються будь-якою мовою на розсуд авторів. Участь у 

конференції є безкоштовною. 

Порядок роботи конференції: 

14 травня  2021 року – доповіді ключових спікерів конференції (10.30 до 17.00). 

Порядок роботи конференції: онлайн на платформі Zoom. 

 

 

https://fpp.npu.edu.ua/


 2 

 

 

Загальні вимоги до оформлення тез: 

1. Учасник може представляти кілька доповідей;  

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три; 

3. Обсяг матеріалів від двох до шести сторінок; 

4. Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

5. Мова тексту довільна: українська, англійська та всі інші;  

6. Орієнтація сторінки тільки книжкова;  

7. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см;  

8. Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14; 

9. Міжрядковий інтервал - одинарний, відступ – 0,75 см. 

10. Колір шрифта – чорний. 

 

 

Більш детальна інформація до оформлення тез: 

1. На початку тез в верхньому лівому кутку вказується назва конференції (кегль 14, 

вирівнювання по лівому краю). 

2. Під назвою конференції вказується секція, до якої належать Ваші тези. Приклад: 

Секція 1 – Педагогіка (кегль 14, малі літери, шрифт – жирний, колір шрифту – чорний, 

вирівнювання по лівому краю). 

3. Назва тез (кегль 18, великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).  

4. ПІБ автора (-ів) повністю (кегль 16, малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по 

правому краю); вчений ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по правому краю); місце 

роботи (навчання) в називному відмінку (вирівнювання по правому краю); e-mail автора (-ів) 

тез.  

5. Через рядок – основний текст тез (кегль 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний 

відступ – 0,75 см, вирівнювання по ширині). 

 6. Список інформаційних джерел: оформляється в кінці тез в порядку використання 

джерела в тексті під назвою «Список інформаційних джерел» (Літературу оформлювати за 

стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання Загальні 

вимоги та правила складання»).  

     Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, Факультет педагогіки і психології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

      

 

За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефонами: 

+38 095 451 90 77;  +38 063 589 47 50 (відповідальна – доц. Коханко Оксана Григорівна); 

+38 066 136 39 76  ел.пошта: npufpp21@gmail.com (відповідальна за розміщення публікації 

у ел.збірнику Матвієнко Ірина Андріївна). 

 

                                                              

 

                                                   Чекаємо на Вас! 

                                                                                                                         

 


