ІНФОРМАЦІЯ
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Відділення загальної педагогіки та філософії світи НАПН України
Всеукраїнське товариство істориків педагогіки України
Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства
при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Кафедра соціальної педагогіки та історії педагогіки
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська
педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри», яка відбудеться 1-2 листопада 2012 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Тематичні напрями конференції:
Новаторський розвиток радянської педагогіки 1920-х років: тенденції і напрями в освіті і
вихованні дітей та молоді.
2. Педагогіка 20-х як організація соціалізаційних впливів на особистість і колектив.
3. Персоналії української педагогіки 1920-х років і педагоги діаспори.
4. Українська педагогіка 20-х і зарубіжна наука: взаємовпливи і взаємозв’язок.
Для участі у роботі конференції просимо до 15 серпня 2012 року подати тему виступу з метою включення її до програми та відомості про автора.
1.

Регламент роботи конференції:
1 листопада
ü з 900 до 1100 – реєстрація учасників конференції, яка відбудеться за адресою: Черкаська
обл., м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ, навчальний корпус № 3.
Проїзд від залізничного вокзалу на маршрутному таксі № 5, 6, 11, від автовокзалу – №23 до
зупинки «Новий корпус педагогічного університету».
ü 1130 – пленарне засідання.
ü 1430 – «Круглий стіл»
2 листопада
ü робота секцій та екскурсія у дендрологічний парк «СОФІЇВКА».
Умови участі в конференції:
1. Для участі у конференції необхідно до 10 серпня 2012 року подати до оргкомітету такі матеріали:
• заявку (зразок додається);
• текст доповіді у паперовому та в електронному варіанті на СD;
• копію платіжного доручення (скановане платіжне доручення).
2. За рішенням редакційної колегії наукові статті за матеріалами конференції будуть опубліковані у фаховому періодичному виданні з педагогічних наук «Історико-педагогічний альманах» та
інших фахових виданнях університету. Вартість друку однієї сторінки – 25 грн.
3. Всі витрати пов’язані з проживанням та харчуванням здійснюються учасником за власний
рахунок або за рахунок організації, що його відрядила.
4. Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 200
гривень. Оплата внеску здійснюється поштовим переказом на ім’я Гончар Інни Григорівна.
5. Підтвердженням про участь у конференції є сертифікат учасника.
Вимоги до оформлення публікацій:
Матеріал статті подається відповідно до Постанови президії ВАК від 15.01.2003 р. № 705/1 у
вигляді комп’ютерного файлу на СD і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів
WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); обсяг статті 8–10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє,
праве – 20 мм.
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Порядок розміщення матеріалу:
У верхньому лівому куті (вирівнювання по лівому краю) першої сторінки рукопису ставиться
УДК (код статті), нижче, у правому (вирівнювання по правому краю) – ініціали автора (перед прізвищем) та прізвище друкується жирним шрифтом, потім – виклад основного матеріалу статті, список
використаних джерел. Нижче анотація українською, російською та англійською мовами, ключові слова.
Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

Заявка учасника
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача ________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________________________
Назва матеріалів доповіді ____________________________________________________
Напрям роботи конференції _________________________________________________
Форма участі у конференції (вказати необхідне): _______________________________
виступити з доповіддю,
взяти участь як слухач,
публікація матеріалів
Адреса ______________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою:
20308, м. Умань-8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання Гончар Інні Григорівні або на
електронну адресу: fsppp@bk.ru, з поміткою: на конференцію 2012.
Більш детальну інформацію про конференцію, можна отримати:
за телефоном: (04744)3–53–08 (деканат факультету соціальної педагогіки та практичної психології), 067–739–41–16 (Албул Ірина Володимирівна).
Голова оргкомітету: Сухомлинська Ольга Василівна.
Заступник голови оргкомітету: Побірченко Наталія Семенівна.
Відповідальний секретар: Коляда Наталія Миколаївна (067–288–34–07).
Чекаємо на Вас!
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INFORMATIONAL LEAFLET
Dear colleagues!
We invite you to participate in the XII All-Ukrainian scientific practical conference «Ukrainian Pedagogy of
the 1920-th – Present-Day Evaluation and Dimension» which will take place on November 1-2, 2012 in
Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna
Conference Thematic Areas
Innovative development of Soviet pedagogy of the 1920-th: tendencies and directions in
children and youth education and upbringing.
2. Pedagogy of the 20’s as an organization of socialization impacts on an individual and collective.
3. Figures of Ukrainian Pedagogy of the 1920-th and Diaspora pedagogues.
4. Ukrainian pedagogy of the 1920-th and foreign science: interplays and interconnection.
To participate in the Conference we ask to submit an application containing the speech theme and
information about the author for inclusion into the conference program till August 15, 2012
1.

Conference Agenda:
November 1
ü from 9.00 till 11.00 – Registration of the participants which will take place at the following
address: Uman State Pedagogical University, building 3, Sadova St. 28, Uman, Cherkassy region
Directions from the railway station by fixed-route taxi № 5, 6, 11, from the bus station – № 23. Bus stop
«New Building of Pedagogical University.»
ü 11.30 – Plenary Meeting
ü 1430 – «Round Table»
November 2
Sections Work and excursion to the dendrological park «SOFIYIVKA»
1.

2.

3.
4.
5.

Participation Terms:
To participate in the conference you should submit the following materials till August 10, 2012:
• an application form (sample is attached);
• report text in paper and in electronic form on CD;
• payment order copy (scanned payment order).
According to the editorial board the conference papers will be published in professional
pedagogical publication «Historical and Pedagogical Almanac» and other professional
publications of the university. Cost per page - 25 HRN.
All the accommodation and board expenses are on the participants» own account or on the
account of the detaching organizations.
Registration fee in the amount of 200 HRN should be paid by means of postal remittance to Inna
Grygorivna Gonchar.
Participant certificate would be issued as a confirmation about the participation in the
conference.

Publication Requirements:
Papers should be written according to the HAC (Higher Attestation Commission) Presidium
Resolution from 15.01.2003 № 705/1 as a computer file on CD and a paper copy printed in a text editor
WORD for Windows (print type – Times New Roman; size – 14) The amount of paper 8–10 pages of printed
text, without pages numeration; format A4, line spacing – 1.5; margins: left, bottom, top, right – 20 mm.
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Scheme of the Material Placement:
In the top left corner (left ranging) of the first page of manuscript UDC (Article ID) is placed, below in
the right corner (right ranging) – the author initials (before the last name) and the last name printed in bold,
then – the main material of the article, the list of sources used. Below – the annotation in Ukrainian, Russian
and English and keywords.
Articles submitted with the distinctions from the listed requirements, will not be considered by the
editorial board.
Application form
Full name of the participant___________________________________________
Academic degree, academic status_____________________________________
Workplace, post _____________________________________________________
Title of the paper ____________________________________________________
Conference thematic area_____________________________________________
The type of participation (specify the necessary) _________________________
to make a speech,
participate as a listener,
the publication of materials
Address _____________________________________________________________
Phone _______________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Materials and remittances should be posted to:
20308, Uman-8, Cherkasy region., Labeled regd Inna Grygorivna Gonchar, or to the email address:
fsppp@bk.ru, labeled: to the 2012 Conference.
More detailed information about the conference can be obtained:
by phone: (04744)3–53–08 (dean of the Faculty of Social Pedagogy and Applied Psychology),
067–739–41–16 (Iryna Volodymyrivna Albul).
Organizing Committee Chairman: Olga Vasylivna Suhomlynska.
Organizing Committee Deputy Chairman: Nataliya Semenivna Pobirchenko.
Executive Secretary: Nataliya Mykolayivna Kolyada (067–288–34–07).
We are waiting for you!

