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Директор інституту педагогічної освіти і освіти для
дорослих Національної академії педагогічних наук України,
академік Національної академії педагогічних наук України,
Заслужений працівник вищої школи УРСР, доктор
філософських наук, професор. Перший міністр освіти і
науки України (серпень 1990 - травень 1992).
Автор понад 350 наукових праць, серед яких
підручники, навчальні та навчально-методичні посібники,
монографії з проблем педагогічної майстерності,
неперервної професійної освіти, етики та естетики, теорії
української та зарубіжної культури, зокрема: «Основы
педагогического мастерства» (1987, 1989); «Педагогічна
майстерність» (1997); «Краса педагогічної дії» (1998);
«Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки,
перспективи» (2000); «Педагогіка добра» (2000).
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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної
конференції

«НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО
СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ»
Мета конференції полягає у визначенні вимог до
професійних та особистісних якостей національної
гуманітарно-технічної еліти, а також сучасних проблем та
перспектив розвитку педагогічної науки.
Робота конференції планується у пленарному режимі та на
засіданнях секцій і круглих столів. Міждисциплінарний
характер наведених проблем дає змогу розглядати їх
практично в кожній із секцій.
Секція 1.
Концепція педагогіки добра І.А. Зязюна як основа сучасної
української педагогіки.
Секція 2.
Формування відповідальних і високодуховних лідерівуправлінців як один з пріоритетних напрямків формування
національної гуманітарно-технічної еліти.
Секція 3.
Сучасна філософія освіти про роль вищої школи у світовому
соціокультурному просторі.
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Секція 4.
Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на
виклики інноваційного етапу світового розвитку.
Секція 5.
Педагогічна культура викладача – умова формування
загальної та професійної культури майбутнього спеціаліста.
Секція 6.
Соціально-гуманітарні дисципліни у системі підготовки
майбутніх інженерів.
Секція 7.
Методологія педагогічної діяльності по формуванню
професійної компетентності спеціалістів.
Секція 8.
Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у
сфері вищої освіти.
Конференція проводиться на засадах самоокупності за
рахунок її учасників.
Для участі в роботі конференції необхідно до 6 квітня
2015 року подати такі матеріали:
1. Заявку на участь у роботі конференції (див. зразок)
2. Статтю до збірника наукових праць «Проблеми та
перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти», який зареєстрований у міжнародній БАЗІ
ДАНИХ ULRISCH'S PERIODICALS DIRECTORY (NEW JERSEY,
USA), українською, російською, англійською або польською
мовами;
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3. Копію квитанції про сплату організаційного внеску у
розмірі 200 гривень (включає видання програми конференції,
сертифіката учасника конференції, збірника наукових праць,
витрати на послуги зв`язку).
З приводу оплати звертатися
за тел.: +38 050-98-56-304
Відповідальний секретар, доцент
Підбуцька Ніна Вікторівна

Вимоги до оформлення статей:
- Матеріали статей єдиним файлом обсягом не більше 5
сторінок формату А4;
- Орієнтація – книжна, усі поля 2,5 см,
- Міжрядковий інтервал 1,
- Шрифт Times New Roman 12 кегель.
Після статті дається список літератури (не менше 3
джерел), потім розміщується резюме статті (5-7 рядків) та
ключові слова із зазначенням прізвища автора і назви статті на
трьох мовах: російською, українською, англійською.
На першій сторінці тексту, у верхньому кутку зліва
вказують УДК, з наступної строки вказують ініціали та
прізвище автора.
З наступної строки назва статті друкується великими
літерами по центру. Далі через рядок подається матеріал.
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Наукові статті
мають містити такі елементи:
постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями,
аналіз останніх наукових публікацій,
основна мета статті,
виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням
отриманих результатів,
висновки з дослідження і перспективи подальших розробок.

Рішення про публікацію матеріалів та питання особистої
участі прийматиметься організаційним комітетом.
Статті і заявки надсилати:
В електронному варіанті окремими файлами:
џ заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка)
џ статтю (Іванов І.І._стаття)
џ відскановану копію переказу організаційного внеску

(Іванов І.І._оплата).
на е-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net

Контактні телефони:
з питань публікації статей та участі у конференції
+38 (057) 707-68-60, 707-60-42 (робочий)
+38 050-98-56-304 (мобільний)
Відповідальний секретар конференції
кандидат педагогічних наук, доцент
Підбуцька Ніна Вікторівна
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА
І. А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ»
14-15 травня 2015 року
Прізвище __________________________________________
Ім'я ________________________________________________
По батькові ________________________________________
Науковий ступінь __________________________________
Вчене звання ______________________________________
Місто, держава ____________________________________
Організація (повністю)_____________________________
Посада ____________________________________________
Адреса для листування ____________________________
Телефон ___________________________________________
Е-mail _____________________________________________
Назва доповіді ________________________________
Секція ____________________________________________
Планую (підкреслити):
џ приїзд і особисту участь у роботі конференції;
џ тільки публікацію матеріалів.

Вказати необхідність технічних засобів для
виступу:
комп'ютер, мультимедійний проектор, інше
Підпис ____________ «______________ » 2015 р.

7

Адреса оргкомітету конференції:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,
НТУ «ХПІ»,
проректор з науково-педагогічної роботи, д-р пед. наук,
проф., член-кореспондент НАПН України
Романовський Олександр Георгійович
Тел.: (057) 700-40-25, 707-61-48; 707-60-42

