
Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Інститут проблем виховання НАПН України 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Арієльський університет (Ізраїль) 

Кафедра Аппалач Східного університету штату Теннессі у Джонсон Сіті (США) 

Центр дослідження Аппалач, Береа коледж (США) 

Бердянський державний педагогічний університет 

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Державна академія прикладних наук у Хелмі (Республіка Польща) 

Донбаський державний педагогічний університет 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Запорізький національний університет 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Карпатська державна вища школа в Кросно (Республіка Польща) 

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Мукачівський державний університет 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем'янчука» 

Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада Світового Конгресу Українців (Канада) 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Ужгородський національний університет 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща) 

Університет міжнародного бізнесу ISM (Словацька Республіка) 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Херсонський державний університет 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

  

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 



 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ГІРСЬКИХ РЕГІОНАХ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ», 

яка відбудеться 

22-23  листопада 2022 року 

на базі Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Розвиток системи освіти в гірських регіонах України та зарубіжжя в епоху 

цифровізації. 

2. Етнокультурний і виховний  потенціал  освітнього середовища НУШ у регіоні 

Українських Карпат. 

3. Організація освітнього процесу в сучасних закладах дошкільної освіти: 

регіональний контекст. 

4. Соціокультурні трансформації освітнього середовища гірського регіону в 

період  воєнної агресії в Україні.  

5. Актуальні проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. 

6. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни. 

7. Професійна підготовка майбутніх педагогів в умовах інтеграції до 

європейського освітнього простору. 

 

 



Робочі мови конференції  -  українська, англійська,  польська, словацька. 

Форми участі – дистанційна, заочна. 

 

Для участі в конференції необхідно 

до 21 листопада 2022 року включно: 
 

1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecPHJZW2exikdcbeaMgVfXEMkkB

sY--zLG6jhiIjsHFnPeOQ/viewform 

2. Надіслати на e-mail оргкомітету conf77931@gmail.com: 

а) тези доповіді / статтю; 

б) відскановану чи сфотографовану копію квитанції про сплату. 

Матеріали просимо надсилати одним листом з двома прикріпленими 

файлами:  Прізвище_тези, Прізвище_квитанція. 

Участь здобувачів вищої освіти в роботі конференції можлива як 

самостійна, так і в співавторстві з науковим керівником. 

 

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник 

матеріалів. 

Учасники конференції  можуть опублікувати наукову статтю в науковому 

виданні з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат», що входить до 

переліку фахових видань України. Правила оформлення статей, умови та вартість 

публікації розміщені на сайті  https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc 

Фінансові умови: 

Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн. (для макетування 

електронних варіантів програми, збірника матеріалів та сертифікатів учасників 

конференції). Друкований варіант збірника – 200 грн., програми і сертифіката – 50 

грн. Друковані матеріали будуть надіслані через «Нову пошту» за рахунок 

отримувачів. 

Виплати просимо здійснювати на картковий рахунок в Ощадбанк  

№ 4790 7299 3576 1536 (одержувач Завулічна Інна Ігорівна). Призначення 

платежу: участь у конференції. 

Зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ. 

 

Контактні телефони:  Оліяр Марія Петрівна +38097-15-37-294 

          Русин Галина Андріївна +38097-45-95-722 

                                                   Червінська Інна Богданівна +38050-67-16-106 

 

Адреса проведення конференції: Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57,  м. Івано-Франківськ, Україна,76018 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези обсягом 3-5 сторінок,  гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль – 14 пт., 

поля – 20 мм. 

Оформлення: 

- у верхньому лівому куті сторінки необхідно зазначити відомості про автора: 

прізвище, ім’я (напівжирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посаду 

та місце роботи,  місто, країну (вирівнювання за правим краєм сторінки);  

- пропустивши рядок, посередині подається назва доповіді великими літерами 

(напівжирним шрифтом, розміщення по центру сторінки);  

- основний текст доповіді через 1,5 інтервала, розміщення за шириною сторінки, 

абзац – стандартний відступ  1,25; 

- література (3-5 джерел), оформлений згідно з Національним стандартом України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання». Зразок позначення джерела у тексті 

[1, с. 12]. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

Оліяр Марія, 

доктор педагогічних наук, професор, 

кафедра педагогіки початкової освіти, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

(м. Івано-Франківськ, Україна) 

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Текст тез  

Література 

 

Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються і 

автору не повертаються. Оргкомітет залишає за собою право відхилення 

статей з незадовільною якістю.  


