Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Wyższa Szkoła Lingvistyczna w Czᶒstochowie
Громадські організації: «Гуртом!», «Інститут відродження національної держави»,
«Центр інтелектуального розвитку дитини»

ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна науково-практична конференція
«ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД»
4-5 квітня 2019 року
місто Тернопіль










Основні тематичні напрямки роботи конференції:
Система цінностей Української Хартії вільної людини
Хартії в історії людства: досвід і перспективи
Ціннісні орієнтири нової української школи
Методичні аспекти вдосконалення навчально-виховного процесу в контексті актуалізації
проблеми цінностей
Рефлексія базових цінностей в сучасній післядипломній освіті
Аналітика суспільних процесів: аксіологічний вимір
Історичні аспекти ціннісних параметрів української культури
Християнські цінності: сучасний суспільний контекст

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Ціннісні орієнтири в
сучасному світі: теоретичний аналіз і практичний досвід: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції». Випуск збірника тез доповідей передбачається до початку конференції.
Електронна версія збірника буде надіслана на поштову адресу учасників, вказану в електронних
довідках після конференції.
Оргвнесок становить 100 грн. Оплата при реєстрації.
Для участі в конференції необхідно до 26.03.2019 р. надіслати на електронну адресу Оргкомітету
kaffilosof@ukr.net заявку і тези доповіді.
Контактні телефони:
(0352) 535901 – деканат історичного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка
ОРГКОМІТЕТ

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
«Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз і практичний досвід: Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції»
Обсяг – 3-5 сторінок (кегль 12, Times N Roman, інтервал – одинарний, усі поля – 20 мм, Абзац –
1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Текст набирається без переносів, на
всю ширину сторінки. Сторінки не нумеруються. Якщо необхідно, використовувати парні лапки
(«»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире. У висновках можливі практичні
рекомендації. Використана література подається після тексту, оформлена за сучасними вимогами в
алфавітному порядку.
Заявку і тези необхідно надсилати двома файлами підписаними прізвищем автора за взірцем:
- Іваненко_Іван_заявка
- Іваненко_Іван_тези
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Матеріал
подається електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку.
МАТЕРІАЛИ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЧАСУ ПОДАННЯ, ВИМОГ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИЯВЛЕНИМИ
ФАКТАМИ ПЛАГІАТУ НЕ БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ. Додатково за рекомендацією оргкомітету
найкращі матеріали тез можуть бути розширені у статтю і опубліковані у фаховому виданні за кошт
організаторів. Про це автори будуть повідомлені додатково.

ВЗІРЕЦЬ ЗАЯВКИ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Прізвище та ім’я.
Науковий ступінь, вчене звання.
Місце роботи, посада.
Вказати тематичний напрямок конференції, де планується доповідь.
Контактні телефони, е-mail
Вказати форму участі у конференції (очна чи заочна).
Вказати необхідність забезпечення проживання.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ:
Іван ІВАНЕНКО
(Тернопіль, Україна)
НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ
Текст …..
ЛІТЕРАТУРА:
1. …..
2. …..

