
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

пров. Коцюбинського, 4, м. Чернігів, Україна 

тел. 066-72-81-733, е-mail: diaspora@meta.ua  

 

 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі  

Всеукраїнської (з міжнародною участю) 

науково-практичної конференції 

 

«Треті Ушинські читання. Освіта і культура в Україні та 
діаспорі в історичному розвитку та в умовах викликів 

інформаційного суспільства», 
 

яка відбудеться 30-31 травня 2019 року на базі обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4. 

 

Науково-методичні проблеми конференції: 

 

1. Дидактичні погляди К.Д. Ушинського та педагогів його кола. К.Д. Ушинський і сучасні 

виклики в освіті 

2. Історико-культурні аспекти розвитку освіти і суспільства в Україні та діаспорі  

3. Управління освітніми процесами. Досвід шкільного менеджменту 

4. Дошкільне дитинство як фундамент становлення особистості  

5. Реалізація змісту початкової освіти в умовах шкільної реформи 

6. Розвиток шкільництва в Україні та діаспорі в різні історичні періоди та в сьогоденні. 

Визначні педагогічні постаті та установи 

7. Традиційні та новітні аспекти розвитку загальної психології та психопедагогіки в Україні 

та діаспорі 

8. Психолого-педагогічні практики, їх роль у модернізації освіти в Україні та діаспорі 

 

Реєстраційну форму для участі в конференції із зазначенням контактних даних авторів, форму 

участі (очна, заочна), а також уже готові матеріали (статті) просимо надсилати на е-mail: 

diaspora@meta.ua 

з 1 січня до 25 травня 2019 року.      За цією ж адресою здійснюється e-mail листування.  

Телефони для довідок: 066-72-81-733 (Пономаревський Станіслав Борисович), 

 050-64-99-452 (Донець Тетяна Павлівна). 

 

 Статті будуть надруковані у виданні «Український вимір: міжнародний збірник 

освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 16».  

Стаття повинна містити анотацію українською мовою перед текстом і ключові слова. 

Параметри сторінки: поля – 2 см з усіх боків. Абзацні відступи 1,25 см; інтервал між рядками 

1,5. Шрифт Times New Roman, розмір 14. Обсяг матеріалів публікації 5–12 сторінок. 

Рисунки, діаграми, світлини прохання подавати в чорно-білому виконанні.  

 

Просимо пересилати реєстраційні форми для участі в конференції та матеріали 

для друку в збірнику заздалегідь. 

Оргкомітет сприяє поселенню учасників конференції. Організаційний внесок не 

передбачений. Автори публікацій отримають збірник за ціною видавництва (мінімальною). 

mailto:diaspora@meta.ua


ОРГКОМІТЕТ 

Прохання заповнити реєстраційну форму 

 
 

Прізвище, ім’я:  

Місце роботи:  

Посада:  

Науковий ступінь, вчене звання (якщо є):  

Потреба у технічних засобах (так, ні)  

Друкований примірник збірника 
матеріалів (так, ні)   

Кількість примірників: 

 

 Форма участі: очна (так, ні):    

 Заочна участь (так, ні):  

Поштова адреса (для пересилання 
збірника): 

 

Контактний телефон:  
 

 

 


