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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у ХХІI

міжнародній науково-практичній конференції

«Слово і справа Антона Макаренка:

український та європейський контексти»,

присвяченій 135-річчю з дня народження
А. С. Макаренка, та Всеукраїнських науково-практичних

семінарах «Управлінська майстерність керівника закладу

освіти», «Управління проєктами у сфері науки, освіти, інновацій

та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в

освіті та у виробництві».

Конференція та семінари проводяться на базі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

16–17 березня 2023 року.



НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Європейський ціннісний контекст педагогічних поглядів А. Макаренка
- Формування педагогічної майстерності і soft skills педагога-менеджера: від 
концепції Макаренка до сучасних практик
- Нова українська школа: освітній менеджмент в умовах війни та пандемії
- Соціально-психологічний дискурс макаренківської педагогіки- Управління 
проєктами: інтеграція вітчизняної та європейської практики
- Менеджмент інноваційної діяльності як технологія, об’єкт наукових студій 
та предмет вивчення 
Форми участі в роботі конференції:
- виступ на  пленарному засіданні (10 хв.)
- виступ на секційному засіданні (5 хв.)
- участь у роботі конференції та семінарів без публікації
- публікація матеріалів без участі в семінарах.

• КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

- прийом тез доповідей і оплата до 27 лютого 2023 року

- прийом статей і оплата до 18 березня 2023 року (за фактом відсилання)

- дні роботи – 16–17 березня 2023 р.

• Робочі мови конференції: українська, англійська.

• ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ УТОЧНЕНА І
ПОВІДОМЛЕНА ОКРЕМО ОСОБАМ, ЩО НАДІСЛАЛИ ЗАЯВКУ НА
УЧАСТЬ.



ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ І ТЕЗ

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць «Витоки педагогічної майстерності», що 

входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 

липня 2020 р. № 886), та індексується в базах IndexCopernicus International і Ulrichsweb Global

Serials Direktory, № 31 (І півріччя 2023 року) або № 32 (ІІ півріччя 2023 року) залежно від 

терміну надходження. Обсяг публікації від 12 до 18 стор.; вартість 1 стор. авторського тексту 

становить 75 грн. Статті докторів наук, одноосібні та в співавторстві, оплачуються з розрахунку ½ 

від загальної ціни. Вартість DOI (50 грн) сплачується додатково за статтю в цілому. 

Вимоги до оформлення статті

• Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із важливими науковими та практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети 

статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з 

дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

• Параметри сторінки: формат А4 (210x297 мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за 

шириною. Сторінки без нумерації. Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг 

матеріалів публікацій складає 10 –14 сторінок. Рисунки, діаграми прохання подавати в чорно-білому виконанні та 

дублювати окремо у форматі PDF.

• Матеріал статті розташовується у такій послідовності:

УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю)

ORCID автора

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ 

абзацу 1,25)

Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 

1,25)

Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5). Посилання на 

літературу в круглих дужках по тексту за зразком: (Микитенко, 2018, с. 12).



Список використаних джерел
(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Рекомендована кількість джерел – 10–12, курсив, вирівнювання по ширині, 12 
пунктів, відступ абзацу 1,25. Бібліографічний апарат оформлюється у 

відповідності зі стилем АПА.
References

(Транслітерація латиницею; аналогічні технічні вимоги до розміщення)
Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт,

окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Місце роботи (установа, місто, країна) – англійською мовою (звичайний шрифт,

окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із

вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із

вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25, кількість знаків 1300-
1400.

Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по 
ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25).

Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення 
редакційної колегії на електронну адресу:

е-mail: neonylla2015@ukr.net (Жданова-Неділько Олена Григорівна, 
тел. 0501496980)

і, при отриманні позитивної відповіді, здійснити оплату й надіслати копії 
квитанції ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.

Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вартість 1 стор. 
авторського тексту становить 50 грн. 

mailto:neonylla2015@ukr.net


Вимоги до оформлення тез
Обсяг до трьох сторінок.

Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).
Матеріал тез розташовується у такій послідовності:

Назва тез доповіді
(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Ініціали та прізвище автора/авторів
(окремий абзац із вирівнюванням по правому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )
Текст 

(Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)
Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; оформлена згідно з прийнятим державним 
стандартом ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97).

Для опублікування тез необхідно на адресу kafedra.pmm.21@gmail.com надіслати:
Електронний варіант тексту та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли!). 

Поштову квитанцію про оплату.
У заявці просимо вказати номер відділення «Нової пошти» Вашого населеного пункту для 

пересилання збірника.
Для іноземних громадян спосіб пересилання збірника уточнюється додатково.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

№Прізвище, ім'я 

та по-батькові 

(повністю)

Науковий ступінь, 

вчене звання, 

посада,

місце роботи

Назва статті 

(тез)

Контактна 

адреса, 

E-mail, 

номер моб. 

телефону,

номер відділення 

«Нової пошти»

Форма участі:

-публікація 

без приїзду

-публікація і 

виступ

Бронювання 

житла (так/ні, 

гуртожиток чи 

готель)

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=kafedra.pmm.21%40gmail.com


Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. 

Координатор конференції, секретар оргкомітету

Бабенко Ірина Василівна, тел.: 0661755601, е-mail:        

kafedra.pmm.21@gmail.com

Оплату за публікацію статті чи тез, після повідомлення про схвалення 

матеріалів редакційною колегією, надсилати поштовим переказом на адресу:

Масовець Дарія Борисівна,

кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна,

Полтавський національний педагогічний університет імені     

В. Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.

З повагою –

оргкомітет конференції

mailto:kafedra.pmm.21@gmail.com

