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Запрошення 
 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції  

«Теоретичні та практичні аспекти модернізації української школи  

 в контексті європейського досвіду», 

яка відбудеться 1-2 жовтня 2019 року  

в Національному університеті «Львівська політехніка» 

(за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери 12, гол. корпус к. 220) 

 

          Конференція буде проходити в рамках V Всеукраїнського педагогічного 

конгресу, ініційованого Всеукраїнським товариством «Рідна школа» і  на якому 

розглядатимуться актуальні питання подальшого розвитку Нової української 

школи. 

Мета конференції – залучення студентів до обговорення актуальних  

питань сучасної української школи, її модернізації на основі історичного досвіду 

українського школотворення, досягнень української педагогічної думки  та 

європейського досвіду.  

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 

1. Правові та соціально-психологічні аспекти реформування  сучасної 

української школи. 

2. Історичні аспекти розвитку української школи. 

3. Видатні  персоналії української педагогіки та їх внесок у розвиток 

української школи. 

4. Європейський досвід у модернізації Нової української школи. 

5. Сучасні досягнення Нової української школи на шляху до забезпечення 

успішного ефективного навчання. 

Умови участі в конференції: 

 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 10вересня  2019року 

надіслати на електронну адресу Оргкомітету:stud.conf.nulp@gmail.com 

 заявку на участь у конференції (форма додається); 

 текст матеріалів: тези обсягом 1-2 повних сторінки; 

 копію квитанції про оплату оргвнеску (сканкопію або фотографію) 

Для  участі в конференції слід сплатити оргвнесок у розмірі 70 грн. для 

видання збірника матеріалів конференції. 

Оплата здійснюється в безготівковій формі, за реквізитами: 

поповнення карткового рахунку А-банк 5169 1573 0154 5426 (Наконечна  Марія 

Володимирівна) з приміткою «Студентська конференція» та прізвище платника 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження, 

проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників. 



 

Адреса Організаційного комітету: 

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Національний університет «Львівська 

політехніка», Інститут права та психології, кафедра педагогіки та соціального 

управління, кімн. 220, головний корпус.Тел: +38 032 258 26 23 

email: stud.conf.nulp@gmail.com 

Контактна особа: Дольнікова Любов Василівна, моб. тел..: +380973910684 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції.  

За науковість та достовірність матеріалів відповідальність несе науковий 

керівник. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Загальний обсяг матеріалів: тези – 2сторінки.  

Структура, зміст та оформлення матеріалів повинні відповідати 

встановленим вимогам ВАК України. 

Матеріали подаються в електронному варіанті. Шрифт «Times New Roman» 

14 кегель; міжрядковий інтервал – 1,5 (з розрахунку – 28-30 рядків на одній 

сторінці формату А4). Поля: зліва, зверху, знизу, справа – 20 мм. Абзацний 

відступ – 1,25 см. Без нумерації сторінок. У правому верхньому кутку – прізвище, 

ініціали автора (авторів), наукового керівника,ЗВО, електронна адреса. Назва 

доповіді – по центру, великими літерами, шрифт напівжирний.  

 

УВАГА!!! 

До 10 вересня 2019 року прохання підтвердити свою участь у конференції. 

Оплата відрядження, проїзд, харчування та проживання – за рахунок 

організації-відрядника. 

Прохання до учасників самостійно потурбуватись про квитки на зворотній 

проїзд. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ   

 

Галушка  Тарас  

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ю.В. Мороз 

Національний університет «Львівська політехніка» 

t_hal@ukr.net 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗУВАННІ НАВЧАЛЬНО-

ВХОВНОГО ПРОЦЕСУ У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ  

 

( Текст).. 

Список використаних джерел 
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ЗАЯВКА  

на участь у Всеукраїнській  студентській  

 науково-практичній конференції  

«Теоретичні та практичні аспекти модернізації української школи  

 в контексті європейського досвіду» 

 

 

Прізвище:_____________________________________________________ 

Ім’я:__________________________________________________________ 

По батькові:__________________________________________________  

Науковий керівник ______________________________________________ 

Курс__________________________________________________________ 

Місце навчання (навчальний заклад)_______________________________ 

Адреса ЗВО________________________________________________ 

Домашня адреса (поштовий індекс)________________________________ 

Е-mail:_________________________________________________________ 

Контактний телефон (обов’язково)_________________________________ 

Тематичний напрям______________________________________________ 

Тема доповіді___________________________________________________ 

  

Форма участі у конференції (підкреслити): 

Виступ з доповіддю 

Взяти участь як слухач 

Публікація тез 

Потреба у проживанні (потрібне підкреслити) 

так                                                                              ні 

 Чи потрібний сертифікат учасника конференції (потрібне підкреслити) 

так                                                                              ні 

 

Дата______________________ 

 

 

 Підпис______________________ 
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