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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні 
контексти та педагогічна практика», яка відбудеться 03-04 грудня 2021 р. у м. Дніпро.  

 

Планується робота секцій за такими напрямами: 
1. Сучасна освіта: методологія, теорія і практика. 
2. Безпека в сучасному світі та сталий розвиток. 
3. Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів. 
4. Економічні науки та сталий розвиток. 
5. Актуальні питання правових наук в Україні та у світі: освітній вимір 
6. Історичні науки в контексті сучасних освітніх процесів. 
7. Міжнародні відносини, інтеграційні процеси та сталий розвиток. 
8. Політичний вимір сталого розвитку. 
9. Соціологія та соціальна робота в контексті неперервної освіти. 
10.  Філологічні дисципліни: освітній потенціал. 
11. Фізична культура в контексті неперервної освіти. 
12. Культурологія, документознавство, інформаційна діяльність та сталий 

розвиток. 
13. Світоглядні аспекти неперервної освіти: філософія, культура та освіта. 
14. Управлінські контексти забезпечення якості неперервної освіти. 
15. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. 
16. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі неперервної освіти.  
17. Професійні компетентності вчителя Нової української школи. 
18. Формування духовно-ціннісної сфери особистості: ідеї та практична 

реалізація.  
19. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика. 
20. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку. 



Запрошуємо до участі у конференції науково-педагогічних та педагогічних 
працівників закладів вищої та післядипломної освіти у галузі філософії, публічного 
управління, культурології, філології, педагогіки, психології, історії, соціології, 
економіки, права та політичних наук. Також чекаємо керівників та педагогів закладів 
дошкільної та середньої освіти, студентів, аспірантів, докторантів та інших 
зацікавлених осіб. 

Форми та умови участі 
 

Проведення конференції планується в очному (онлайн) із використанням 
платформи Zoom та заочному режимах: 

Очна 
- виступ з доповіддю (або надання організатору відеозапису доповіді для 

трансляції в онлайн-режимі), включення доповіді в програму заходу та розміщення 
публікації в збірнику матеріалів конференції; 

- онлайн-участь в обговоренні;  
Заочна  
- включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику 

матеріалів конференції.  
Мови конференції: українська, англійська (інші мови - для закордонних 

учасників). 
За підсумками роботи конференції буде виданий збірник матеріалів 

конференції, електронні версії якого будуть надіслані учасникам протягом тижня 
після закінчення конференції, а друковані – протягом місяця. Матеріали конференції 
також будуть розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках, включаючи 
веб-сайти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та 
Дніпровської академії неперервної освіти. 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 220 грн. 
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, 
видання програми і збірника матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на себе 
зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми учасникам конференції 
«Новою поштою» (оплата за пересилку при отриманні). Учасники також можуть 
додатково замовити сертифікати державною мовою, вартість яких становить 20 грн. 
Також можна замовити сертифікати англійською мовою, вартість яких становить 
30 грн. У сертифікатах зазначається обсяг підвищення кваліфікації 16 годин. 

Вимоги до оформлення публікації: Матеріали оформлювати в текстовому 
редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: 
зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний відступ – 1,2 см. У публікації 
вказується: Праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце навчання (роботи), 
посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом. Назва доповіді напівжирним 
шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметрів 
сторінки. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. 
Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: 
[17,с.5]. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або 
[2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Список використаних джерел подавати в кінці статті після слів 
«Список використаних джерел» й оформювати в алфавітному порядку відповідно до 
бібліографічних вимог. Приклад оформлення: Додаток 2. 



Обсяг матеріалів, представлених у такому вигляді, повинен бути від 2 до 4 
сторінок. Можна подавати матеріали із більшим обсягом (до 12 сторінок), але у цьому 
випадку учасник разом із оргвнеском має оплатити за додаткові сторінки у розрахунку 
40 грн. за сторінку. 

Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з 
викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти подані заявки, якщо їх тематика 
не відповідає темі конференції, вимогам щодо оформлення тексту тез або 
відповідному науковому рівню написання та оформлення поданих матеріалів. Оплата 
за участь у конференції здійснюється після затвердження змісту матеріалів 
оргкомітетом за реквізитами, що будуть надіслані додатково. 

Учасники конференції мають до 28 листопада 2021 р. надіслати на електронну 
адресу: kafedrafilosofiidano@gmail.com з поміткою «на конференцію» заявку 
(Додаток 1), статтю та скановану чи сфотографовану копію квитанції про переказ 
організаційного внеску (а також, за необхідності, оплати за сертифікат). Назва файлів - 
за прізвищем та ініціалами автора, наприклад, «Прізвище_Заявка», «Прізвище_Тези». 

ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до Висоцької Ольги 
Євгенівни, завідувача кафедри філософії КЗВО «ДАНО» ДОР». Контактний телефон: 
0956654239, e-mail: kafedrafilosofiidano@gmail.com  

 
Додаток 1 
 
 

Зразок оформлення заявки: 
 

ЗАЯВКА 
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь 
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку) 
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю) – якщо є 
Місце роботи або навчання (для студентів – ПІБ наукового керівника та посада) 
Поштова адреса або номер відділення Нової пошти, моб. телефон (обов’язково)   
Електронна адреса (обов’язково) 
Назва секції: 
Тема доповіді (статті): 
Форма участі у конференції (вказати): Очна (виступ з доповіддю/ онлайн-участь в обговоренні) / 
Заочна 
Потреба у сертифікаті (вказати): Потрібен (українською та (або) англійською з визначенням форми 
написання прізвища у випадку сертифікату англ. мовою) / Не потрібен  
(заявку оформлювати не у табличному вигляді, а у вигляді короткої інформації у вказаній 
послідовності без визначення змісту абзаців. Наприклад, Іванов Іван Іванович, кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії Дніпровської академії неперервної освіти, вул. 
Антоновича, 70, м. Дніпро, відправляти Новою поштою № 1, моб. тел. 0999999999, секція «___», 
доповідь «____», очна участь, сертифікат українською та англ. мовами Ivanov Ivan) 

 
Додаток 2 

Зразок оформлення тексту: 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
 

НАЗВА ДОПОВІДІ 
Текст 

Список використаних джерел 


