Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Інформуємо, що 23 травня 2019 р. в Інституті вищої освіти НАПН України (Київ,
вулиця Бастіонна 9.) буде проводитися

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Присвячена 20-й річниці
Інституту вищої освіти НАПН України
Особистість студента
та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті












Тематичні напрями:
Актуалізація особистості студента як чинник розвитку закладу вищої освіти.
Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді та визначальні чинники їх формування.
Формування якісного контингенту студентів, вмотивованих здобувати відповідну вимогам часу
компетентність за обраним фахом.
Особливості навчання й розвитку студентів нового покоління.
Соціокультурне середовище закладу вищої освіти та можливості його впливу на розвиток
особистості студента.
Заклад вищої освіти України як соціальне середовище формування й зрощення вітчизняної
національної еліти.
Дослідницька та інноваційна діяльність як чинник розвитку особистості студента.
Викладач і студент: проблема інтерактивного і студентоцентрованого навчання та партнерських
відносин.
Соціальна відповідальність студента як чинник розвитку його особистості.
Роль студентства в реалізації ефективного врядування в університетах.

Робоча мова конференції: українська.


Для реєстрації участі в конференції необхідно надіслати на електронну пошту Оргкомітету
Конференції – conf.ivo@ukr.net заповнену реєстраційну форму учасника до 20 травня 2019 р.

Реєстраційна форма учасника конференції
Прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, тема виступу,
тематичний напрям конференції, форма участі (очна/заочна), E-mail:
Оргкомітет конференції планує розміщувати тези доповідей в електронному збірнику наукових
праць на web-сторінці Інституту вищої освіти НАПН України за адресою: http://ihed.org.ua

Вимоги до оформлення тез:
- Обсяг тез 2-5 стор. А4.
- Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.),
міжрядковий інтервал - 1, шрифт Calibri Light, 12 кегль.
- Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. .
- Текст вирівнюється по ширині.
- В тексті слід використовувати лапки «».
- Посилання на джерела посторінкові, розташовані унизу сторінки під рядками
основного тексту (через функцію «Вставити виноску»).
- Зверху сторінки зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та
прізвище автора, після цього наступний рядок - назва (вирівнювання по центру).
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти роботи, що не відповідають означеній тематиці,
критеріям щодо наукового тексту або не є належним чином оформлені.

З питань організації конференції звертатися за тел. : 067 907 95 87 – Леся; 067 767 57 50 – Наталія.
Запрошуємо до участі в конференції!
З повагою, Оргкомітет.

