
 

 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Мукачівський державний університет 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Пряшівський університет (м. Пряшів, Словаччина) 

 
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
  

«ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», 
  

яка відбудеться 25–26 жовтня 2018 р. 

у Мукачівському державному університеті 

 

Напрями роботи конференції 
 

1. Психолого-педагогічні засади формування особистості. 

2. Педагогічна освіта в умовах євроінтеграції. 

3. Початкова освіта та підготовка вчителя початкових класів в умовах 

упровадження Концепції Нової української школи. 

4. Освітні технології у забезпеченні конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця. 

5. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи. 

6. Міжнародна співпраця у галузі вищої освіти. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, угорська, польська, 

словацька, чеська. 
 

Умови участі у конференції 
 

Для участі у конференції необхідно до 20.09.2018 р. надіслати в оргкомітет такі 

матеріали: 

– заявку (зразок додається); 

– текст тез доповіді у електронному варіанті; 

– студенти, аспіранти подають тези з відгуком наукового керівника або 

рекомендацією кафедри. 

Організаційний внесок для участі у конференції становить 200 грн.  

Всі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються 

учасниками конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх 

відрядила. 

 



 

 

Вимоги до оформлення тез 
 
1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох сторінок друкованого тексту на 

листках формату А4, набраного у редакторі MSWord.   
2. Поля: ліве – 2,0 см; праве – 2,0 см; верхнє – 2,0 см; нижнє – 2,5 см.  

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – «одинарний».   
4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New 

Roman 12 пт.). Прізвище, ініціали, назва організації, де працює (навчається) 
автор, повністю, 8 пт. Назва тез – прописними великими літерами (Times New 
Roman 12 пт., жирний).  

5. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно 
використовувати парні лапки («  »). При наборі тексту слід розрізняти символи 
дефісу і тире.  

6. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний. Для напису під 
рисунками використовувати шрифт – 10 пт., жирний. Формули розташовувати 
по центру, нумерацію формул здійснювати по правому краю. Формули повинні 
бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0.   

7. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з 
порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому 
подаються у квадратних дужках. Список використаних джерел наводиться 
наприкінці на мові оригіналу.  

 

Увага! Учасники конференції також можуть розмістити публікацію статті у 

«Науковому віснику Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та 

психологія» (збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України 

з педагогічних наук, 6 наукометричних баз, в тому числі Iндекс Копернікус). Оплата 

здійснюється після рекомендації статті до друку. Для розгляду питання про 

публікацію статті необхідно надіслати інформацію на електронну пошту 

ppmsu2015@ukr.net  
Вимоги до оформлення статті подані на сайті 

http://msu.edu.ua/visn1/?page_id=9&lang=uk в рубриці «Наукові видання» 

Адреса проведення конференції: Мукачівський державний університет, 

вул. Ужгородська 26 , м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600. 

Матеріали (заявка, тези, стаття, відсканована електронна копія чека про 

переказ організаційного внеску) просимо надсилати на електронну адресу: 

ppmsu2015@ukr.net (з поміткою «Конференція – 2018») 

 

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:  

номер картки одержувача («Приватбанк»): 

5168755602030286 (Фенчак Любов Михайлівна) 

 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати: 

за телефонами: +380660339824 (Фенчак Любов Михайлівна)

Мочан Тетяна Михайлівна)

Чекаємо на Вас! 

http://msu.edu.ua/visn1/?page_id=9&lang=uk


 

 

Зразок оформлення тез 

 

 
УДК 373.1:159.952.13-057.874  

АРЕНДАШ Д. Е.  

Мукачівський державний університет, Україна  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ШКОЛЯРІВ  

У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст 

 
Список використаних джерел 

 

 

Заявка на участь  

у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
 

«Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців 
в умовах євроінтеграції» 

25–26 жовтня 2018 р., м. Мукачево 

 
 

Прізвище________________________________________________________________  
Ім’я_____________________________________________________________________  
По батькові______________________________________________________________ 

Місце роботи (навчання) ___________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
Адреса навчального закладу________________________________________________  
________________________________________________________________________  
Посада __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
Робочий телефон (вказати код міста) ________________________________________ 

Домашня адреса (поштовий індекс) _________________________________________  
________________________________________________________________________  
е-mаіl:___________________________________________________________________ 

Контактний телефон (обов’язково) __________________________________________  
Тематичний напрям_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
Тема доповіді____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
Форми участі у конференції (підкреслити):  публікація тез, усна доповідь. 

№ відділення «Нової пошти» для отримання збірника (для отримання паперових 

версій) 


