Додаток 1
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Науковий ступінь, звання
3. Посада
4. Установа (місце роботи /
навчання)
6. Тема доповіді
5. Тематичний напрям
конференції
6. Е-mail автора
8. Контактна адреса (місто,
№ складу Нової пошти)
9. Телефон
Для аспірантів додатково
вказати прізвище, ім'я, по
батькові наукового керівника,
його посаду та місце роботи.

Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО
ЗБІРНИКА ТЕЗ
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки:
1) актуальність
дослідження,
теоретико-методологічне
обґрунтування
проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми;
4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність
дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета
дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати
дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним
шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище
автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
УВАГА! Тези магістрантів приймаються лише у співавторстві з
науковим керівником.
Вимоги до оформлення тез:
1) обсяг публікації до 3-х сторінок; редактор Microsoft Word, файл з
розширенням *doc, *docx, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14,
абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін –
20 мм;
2) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати
заборону на редагування;
3) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові
автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва
організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом,
форматування по центру.
Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За
зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.
Приклад
І. В. Козич
кандидат педагогічних наук, доцент
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КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
ВИЩОЇ ШКОЛИ
Текст тез.
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації
матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше
встановленого терміну.

