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Запрошують до участі у Всеукраїнському семінарі 

 

ДВОХСОТЛІТНІ ТАРАСОВІ ШЛЯХИ 
 

05 березня 2014 року 

 

До обговорення пропонується розгляд таких проблем: 

 Новітнє прочитання Кобзаря. 

 Вивчення творчості Т.Г.Шевченка у вищій та загальноосвітній школі: 

інноваційний аспект. 

 Тарас Шевченко очима учнівської молоді. 

 Тарас Шевченко. Краєзнавчими стежками. 

 

До участі в семінарі запрошуються науковці, викладачі, методисти 

інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також фахівці, які мають 

професійний інтерес до зазначеної проблеми. 

За підсумками роботи семінару планується видання збірника матеріалів 

(статей, тез, виступів).   

Оплата проїзду та проживання – за рахунок учасників. 

Заявка, тема доповіді, відомості про автора та статті (в електронному та 

паперовому варіантах) подаються до 22 лютого 2014 року за адресою: 

кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

вул. 40 років Радянської України, 57-а, м. Запоріжжя, 69035.  

Електронний варіант матеріалів може бути поданий за e-mail: 

kafedra_filosofii@mail.ru  

 

Реквізити для спілкування:  

Контактні телефони:  (061) 222-25-82 (кафедра);  

Боровик Аліна Володимирівна (лаборант) kafedra_filosofii@mail.ru  

Доцент, к. філол. наук  Корицька Галина Романівна – 097-709-83-12 

Доцент, к. пед. наук Шацька Наталія Михайлівна – 067-398-16-16 

 

 

 

mailto:kafedra_filosofii@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському семінарі:  

«Двохсотлітні Тарасові шляхи» 

 05 березня 2014 року м. Запоріжжя 

Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________  _____   

Назва статті (виступу, тез): _____  _____________________________   

Наукова проблематика: ________  _____________________________   

Установа: _____________________________________________  

Посада: ___________________________________________  _______   

Вчене звання, науковий ступінь: ______________________________  

Поштова адреса: _____________________________________  

E-mail: ________________________________________  ___________   

Телефон: _________________________________  ________________   

Потреба в бронюванні готелю (так, ні)  

 

 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ТА 

ОСВІТА» ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2001 року 

«Про підвищення вимог до фахових видань.. .» (№ 7-06 від 15 січня 2003  р .).  

до друку будуть прийматися лише наукові статті, в яких наявні такі 

необхідні елементи:  

- Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними за вданнями (виділені курсивом 

слова подаються курсивом як підзаголовок у підбір до тексту).  

- Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

вирішення зазначеної проблеми і  на які спирається автор.  

- Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, 

яким присвячується стаття.  

- Формулювання цілей статті,  постановка  завдання.  

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  

- Висновки з наведеного дослідження й перспективи подальших 

розвідок  у цьому напрямі.  

З метою дотримання зазначених вище ви мог до наукової статті слід 

курсивом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз 

актуальних досліджень, мета статті , виклад основного матеріалу, висновки.  

Вимоги до статті:  Стаття подається українською. Шрифт Times New 

Roman. Зліва вгорі вказується УДК,  

- вирівнювання заголовка статті - по центру, вказується місце 

роботи кожного зі співавторів. Статтю має бути набрано в текстовому 

редакторі MS Word 2000 і вище,  

- обсяг статті - 8-12 сторінок, кеґль - 14, інтервал - 1,5. Береги 

сторінки:  

зверху - 2,5 см, знизу -2,5 см, ліворуч -2,5 см, праворуч - 1,5см, абзац 

-1,27 см;  

- усі матеріали подаються на диску або електронною поштою, а також 



видрукуваними на папері А4 та пересилаються в одному примірнику в 

конверті формату А4. На останній сторінці автор(и) підтверджує пра -

вильність цитат і бібліографію своїм підписом;  

- у посиланні на використані джерела (у межах 8 -12 посилань) 

зазначається їхній порядковий номер у списку літератури та сторінка 

(наприклад: [7, с. 17]);  

- перелік літературних джерел розташовується за алфавітом в 

останньому розділі статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА;  

- анотація із П.І.Б автора (авторів), назвою статті строчними 

літерами українською, російською та англійською мовами. 2-3 речення  і  

ключові  слова - 5-7 слів, розміщується на початку та  у кінці (на інших  

мовах) статті; література подається згідно з вимогами ВАКу.  Підзаголовок 

«Ключові слова:» подається курсивом.  

Усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або 

фотографіями.  Кожен рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця –  

заголовок .  Фотографії скануються у 256 градаціях сірого. Усі ілюстрації  й 

таблиці розтащовуються  у відповідних місцях тексту статті (за мож ливістю, 

угорі сторінки). Формули, рисунки, таблиці мають арабську наскрізну 

нумерацію, номери сторінок не ставляться. Кожен рисунок та на дписи до 

нього включаються до текст у у вигляді одного графічного об'єкта з 

необхідним обтіканням. Стаття має  бути ретельно перевірена й повністю 

відредагована.  

Окремо подаються відомості про авторів (повні: прізв ище, ім’я, по 

батькові); вчені  звання, ступені; повна офіційна назва навчального закладу; 

кафедра прикріплення, домашня адреса, код міста, телефони .  

У разі недотримання авторами вимог редакційна колегія залишає за 

собою право відхилити подані матеріали.  

Для опублікування статті автору необхідно подати до редакції: 

1.Роздрукований текст та електронний варіант статті з анотаціями.  

2.Рекомендацію статті до друку фахової кафедри (витяг із протоколу 

засідання кафедри) або відзив -рекомендацію наукового керівника (для 

аспірантів і  здобувачів, що подають  одноосібні статті).  

 

З повагою, оргкомітет семінару 

 
 

 

 

 
 

 


