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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги!

З  метою  залучення  науково-педагогічних  працівників,  вчителів-методистів,  аспірантів,

здобувачів,  студентів  до  наукової  дискусії  з  актуальних  питань  реформування  освіти  та  соціального

розвитку  запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  роботі  традиційної  Всеукраїнської  науково-практичної

конференції, присвяченої 30-річчю святкування Академії МАУП – «Освіта XXI століття: проблеми

гуманізації,  гуманітаризації  та  патріотизму  в  контексті  євроінтеграційних  процесів»,  що

відбудеться 12 грудня 2018 року на базі Житомирського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Секції конференції: 

 Педагогіка і психологія; 
 Право та соціологія; 

 Економіка та менеджмент;
 Маркетинг. 

Вимоги щодо оформлення матеріалів:

1.  Обсяг  тез  доповідей  –  до  5-ти  сторінок  шрифтом  Times  New  Roman,  14  кегль.  Матеріали

подаються у роздрукованому та електронному варіантах.

2. Форма подання: формат сторінки – А4, орієнтація – книжкова; поля – по 2 см. кожне; інтервал між

рядками – 1,5; відступ першого рядка – 1см.

3. Мова матеріалів – українська, англійська, польська. 

4. Текст рукопису побудований за схемою: 

- прізвище, ініціали, вчений ступінь та посада автора – у верхньому правому куті аркуша; 

- назва публікації – великими літерами, по центру; 

- основний текст; форматування – по ширині; 

- використана література – курсивом, по центру. 

5.  Список  літератури  оформлюється  відповідно  до  вимог  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  Бібліографічний

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила використання. 

Наприклад: Арцишевська М. Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту

шкільної освіти / М. Арцишевська // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 16-20.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб; вартість 1 повної/неповної сторінки

становить 50 грн. 

Статті  (друкований  та  електронний  варіант,  заявку  на  участь  у  конференції  (довільна  форма  із

зазначенням  прізвища,  ім’я  та  по-батькові,  а  також  контактного  телефону)  та  кошти  за  публікацію

просимо подавати до 25 листопада 2018 року за адресами: 

м. Житомир, вул. Перемоги, 26 (Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ» МАУП») –  ztmaup@ukr.net

м.  Житомир,  вул.  В. Бердичівська,  40,  корп.  4,  ауд.  85  (ЖДУ  ім.  Івана  Франка)  –

vitalinakalenska@gmail.com

Контактні  телефони  оргкомітету  конференції:  (098)-203-66-05  –  Ганна  Володимирівна,  

(093)-899-37-82 – Віталіна Петрівна

Увага! За зміст і достовірність матеріалів несуть відповідальність автори. Редакція залишає за
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собою право коригувати зміст статей або повертати їх на доопрацювання автору. 


