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Шановні колеги! 

9-10 жовтня 2014 року у КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України» 

(м. Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції) 

 

Мета конференції: теоретично обґрунтувати основні шляхи та засоби виховання особистості 

громадянина та патріота в системі освіти України, визначити основні умови формування 

громадянської компетентності учасників навчально-виховного процесу. 

Проблемні напрями роботи конференції:  

- теоретико-методологічні засади громадянського та патріотичного виховання в освітньому 

процесі; 

- формування громадянської ідентичності особистості:  

- сучасні парадигми освіти в умовах розвитку громадянського суспільства; 

- освіта як сфера реалізації державної політики у процесі формування сучасного громадянина 

та патріота України; 

- взаємодія навчальних закладів з органами державної влади та місцевого самоврядування як 

умова формування громадянської компетентності учнівської молоді; 

- стратегії громадянського та патріотичного виховання в контексті глобалізаційних процесів 

та викликів часу; 

- досвід громадянського виховання в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах; 

- громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України у 

демократичному суспільстві; 

- моніторинг якості громадянського та патріотичного виховання; 

- громадські організації в контексті формування активних громадянських та патріотичних 

позицій учнівської молоді у сучасному політичному дискурсі. 

До участі запрошуються працівники департаментів (управлінь) освіти обласних, районних 

державних адміністрацій та міськвиконкомів, депутати рад всіх рівнів науково-педагогічні та 

педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, ВНЗ, ПТНЗ, ЗНЗ та ДНЗ, 

студенти, учні, представники державних інституцій та громадських організацій.  

 

Форми участі у конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), тези, презентація, тощо. 

Учасникам конференції надається можливість: 

● заявити і взяти участь в обговоренні нових напрямів і тем, що стосуються означених проблем; 

● ознайомити широку громадськість з інноваційними досягненнями в освіті та ін. 

Форма участі в конференції: в інтернет-офлайн форматі - дистанційна (заочна); 

обговорення – у постерному режимі. 



Умови участі у конференції: тези (2-4 сторінки), виступи, доповіді (у відеофайлах), 

презентації та матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 1 жовтня 2014 року 

на адресу:  gromadjanin@ukr.net.  

Матеріали конференції будуть розміщені 9 жовтня 2014 року на загальному сайті 

конференції  http://www.zoippo.zp.ua з подальшим обговоренням у режимі форуму 9-10 жовтня 

2014 року.                    

Тези за підсумками конференції будуть опубліковані в офіційному електронному виданні 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_ до кінця 2014 року.  

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.  

 

Вимоги до оформлення тез:   

формат MS Word-1998-2003 з розширенням *. doc; шрифт Times New Roman,  

розмір шрифту - 12, інтервал - полуторний;  

розмір всіх полів - 25 мм; абзацний відступ - 1 см;  

назва статті - великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через 

рядок - ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру;  

наступний рядок - країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; 

далі через рядок текст, вирівнювання тексту - по ширині; 

виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним 

шрифтом, розрядка і підкреслення виключаються;  

список літератури (Література:)  за правилами бібліографічного опису (не більше 7-8 джерел)  

- друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело - [7, c.17].   

Тези повинні бути ретельно відредаговані і вивірені. 

Вимоги до відправки матеріалів електронною поштою на адресуmailto:zoippo@gmail.com 

gromadjanin@ukr.net  

1) тема листа - «прізвище та ініціали)»;  

2) прикріплений файл: тези, оформлені згідно з редакційними вимогами і дані про автора (заявка, 

в кінці тексту тез),  що включають:  

 прізвище, ім’я, по батькові (повністю);  

 тема виступу (публікації, відео, презентації і т.п.); 

 держава, місто, місце роботи, посада, вчений ступінь, учене звання,  

 контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса.  

 

Контактні особи з організаційних питань 

Барліт Оксана Олександрівна 0677976600 

Богомолова Наталя Миколаївна 0664808365, 06327001779 

E-mail: gromadjanin@ukr.net  
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