
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ 

СТЕФАНИКА» 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні викладачі, студенти, аспіранти, вчителі! 
 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції  
«ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ 

УЧИТЕЛЯ (АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)» 
 

Конференція відбудеться  24-25 вересня 2020 року на базі 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

  
У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, пов’язаної з 

поширенням коронавірусу COVID-19 та дотриманням карантинних вимог, 
конференція проходитиме у дистанційній формі засобами додатку Zoom. 

 
У рамках конференції планується робота за такими напрямами 

(секціями):  
 

1. Педагогічний феномен Василя Сухомлинського в контексті Нової 
української школи. 

2. Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя у вимірах 
Василя Сухомлинського. 

3. Аксіологічна складова у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського в 
умовах реформування освіти в Україні. 

4. Упровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи сучасних 
закладів освіти. 

5. Можливість використання «Школи під блакитним небом» Василя 
Сухомлинського в умовах пандемії COVID-19. 

6. Дошкільна освіта в сучасному вимірі полікультурного середовища.  

 
 



 
Початок конференції –  об 11.30 у приміщенні Науково-дослідного 

центру розвитку ідей Василя Сухомлинського Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського (аудиторія 01.424). 

Публікація матеріалів конференції передбачається: 
• у збірнику матеріалів конференції; 

Програма конференції: 
• відкриття конференції; 
• пленарне засідання засобами освітньої платформи Zoom; 
• засідання секцій; 
• проведення круглого столу, ділової гри, тренінгів; 
• підбиття підсумків, закриття конференції. 

 
Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у конференції за умови 

співавторства з викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора 
наук. 

Умови участі у роботі конференції 
Для участі в конференції просимо Вас до 15 вересня 2020 року в 

оргкомітет (Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського, аудиторія 01.407, кафедра педагогіки та інклюзивної 
освіти) подати: 

l заявку на участь у конференції; 
l роздруковані матеріали; 
l електронний варіант матеріалів; 
l квитанцію про оплату друк тез/статей. 
За результатами роботи конференції планується випуск збірника 

матеріалів. Для підготовки до видання збірника матеріалів конференції тези або 
статті подаються на адресу Оргкомітету Конференції до 20 вересня 2020 року 
електронною поштою: olenadrozd0509@ukr.net 

Учасникам конференції за результатами роботи  конференції буде видано 
сертифікат. 

Матеріали конференції в обсязі від 3-х повних сторінок надсилати на 
електронну пошту : olenadrozd0509@ukr.net. Оплата за кожну сторінку складає 
35 грн.  

Оплату здійснювати на рахунок Р/р UA363348510000000002600399727 в 
банк "ПУМБ" ЄДРПОУ 2581011240 одержувач Румянцева Ганна Валеріївна, 
вид оплати – за друк тез конференції «Конференція викладацька 2020». 

Матеріали на конференцію (заявка, тези/стаття, копії квитанції про сплату 
матеріалів та пересилання) для іногородніх надсилати звичайним листом на 
поштову адресу – Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, індекс 54030 і 
обов’язково на електронну пошту : olenadrozd0509@ukr.net 

Правила для повідомлень електронною поштою: тема: «Матеріали 
конференції 2020»; до повідомлення у вигляді вкладення повинні бути 
прикріплені два файли: матеріали, оформлені відповідно до вимог (назва 



файлу – ПІБ автора_Тези/стаття); відомості про автора, заявка додається (назва 
файлу – ПІБ автора_Відомості). 

Контактна інформація: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, каб. 
01.407 

Відповідальні за проведення конференції:  
Яблонський Андрій Іванович – доктор психологічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки та інклюзивної освіти 
Дрозд Олена Володимирівна – керівник НДЦ розвитку ідей Василя 

Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки та інклюзивної освіти, контактні телефони м.т.: 0673989185,  

ел. пошта olenadrozd0509@ukr.net 
 
Вимоги до оформлення матеріалів: Текст набирається в редакторі не 

нижче версії Microsoft Word 2003 for Windows. Формат А4. Всі поля – 20 мм. 
Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 pt. Інтервал – полуторний. 
Вирівнювання тексту – по ширині.  

Автоматичну нумерацію, перенесення, рисунки, формули, таблиці 
рекомендується не використовувати. Необхідно розрізняти символи «дефіс» і 
«тире». 

Матеріали розміщуються в такій послідовності: ім’я та прізвище автора 
(шрифт напівжирний, справа, розмір шрифту – 14 пт.), наступний рядок під 
іменем подається – науковий ступінь, вчене звання, посада, місто, країна. 
Розмір шрифту – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1); 

Наступним рядком подається назва тез (великими літерами, напівжирний 
шрифт). 

В кінці тез подається (за необхідності) список використаних джерел. 
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за 

достовірність наданої інформації, відповідність матеріалів нормам 
законодавства, моралі та этики, професійно-змістову коректність, правильність 
посилань на літературні джерела несуть автори. 

 
ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ 

У разі позитивної оцінки статті редколегією, авторам на e-mail 
повідомляються умови оплати. У зворотньому напрямі від автора 
обов’язково має надійти сканована квитанція. 

РОЗСИЛКА ЗБІРНИКА 
Збірник наукових праць розсилається лише відділенням «Нової пошти» за 

кошти автора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ УЧИТЕЛЯ 

(АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)» 
 

Увага! 
Заповнювати потрібно усі поля таблиці, ПІБ учасника та наукового керівника, 

назву навчального закладу, факультет/інститут та групу в повній формі.  
Невчасно подані, неправильно оформлені тези та відомості про автора(ів) та 

наукового керівника розглядатися не будуть 
Доповідач 

Прізвище, ім’я, по батькові 
учасника (повна форма) 

 

Курс навчання, факультет та група 
(повна форма) 

 

Повна назва навчального закладу  

Адреса та е-mail навчального 
закладу, телефон факсу навчального 
закладу 

 

Контактний телефон доповідача  

е-mail доповідача  

Обраний пріоритетний напрямок 
конференції (повна назва) 

 

Назва доповіді  

Науковий керівник (ПІБ вказувати у 
повній формі) 

 

Місце роботи наукового керівника 
(повна форма) 

 

Наукова ступінь та звання (повна 
форма) 

 

Посада (повна форма)  

Використання проекційної техніки 
(зазначити якої) 

£ Так 
£ Ні 

Ваша участь у конференції 
передбачає 

£ виступ із доповіддю 
£ тільки участь в обговоренні 
£ друк матеріалів 

“_____” _____________ 2020 року                                Підпис ________________ 

 


