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Інформаційний лист 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-методологічного семінару з 

історії освіти «Історіографія як важливий складник досліджень з історії 

освіти: європейський і вітчизняний виміри», який відбудеться 23 жовтня 

2018 року в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського за адресою: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9. Початок 

роботи о 14:00. 

Метою проведення науково-методологічного семінару є осмислення 

сучасних і розроблення нових підходів до здійснення досліджень з історії 

вітчизняної та зарубіжної освіти, сприяння науковцям у реалізації 

дослідницьких завдань для одержання нового історико-педагогічного знання, 

популяризація історії освіти/педагогіки як важливого складника фахової 

підготовки освітян, підвищення їхньої кваліфікації. 

Напрями роботи семінару: 

 історіографія дослідження й джерельна база – спільне та відмінне; 

 історіографія досліджень української історії освіти: кваліфікаційні 

ознаки й сутнісні характеристики; 

 провідні тенденції зарубіжної історіографії розвитку освіти 

(країнознавчі та мовні чинники); 

 експертна оцінка освітніх інновацій засобами історіографії освіти. 

Учасники семінару отримають відповідні сертифікати. 

Вартість та умови участі в семінарі: 

Організаційний внесок – 50 грн (передбачає покриття вартості 

сертифікату, брейк-кави). Кошти мають бути переказані на рахунок 

5168757332404120 (ПриватБанк, С. В. Тарнавська). 

 



Для участі в науково-методологічному семінарі з історії освіти 

необхідно до 15 жовтня 2017 року заповнити заявку та надіслати її 

електронною поштою (vpd_23_dnpb@i.ua) із позначкою «Науково-

методологічний семінар». 

ЗАЯВКА 

на участь у науково-методологічному семінарі з історії освіти  

Прізвище__________________________________________________________ 

Ім'я_______________________________________________________________ 

По батькові________________________________________________________ 

Місце роботи_______________________________________________________ 

Посада____________________________________________________________ 

Науковий ступінь___________________________________________________ 

Вчене звання_______________________________________________________ 

Адреса (юридична)__________________________________________________ 

Телефон_____________________Мобільний телефон_____________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Напрям семінару____________________________________________________ 

Тема доповіді______________________________________________________ 

Офіційне запрошення до участі в науково-методологічному семінарі з 

історії освіти буде надіслано на електронну адресу. 

Усі витрати, пов’язані з участю в семінарі (проїзд, харчування тощо), 

оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що 

відряджає. 

Учасникам семінару до дати проведення заходу необхідно надіслати на 

електронну пошту (vpd_23_dnpb@i.ua) або особисто подати до оргкомітету 

(вул. М. Берлинського, 9, кімн. 23) електронну версію тез, підготовлених за 

матеріалами доповіді або повідомлення. 

Вимоги до оформлення тез: 

Шрифт: Times New Roman, 14 пт 

Інтервал міжрядковий: одинарний 

Поля: 20 мм (з усіх сторін) 

Обсяг : 1 сторінка 

Прізвище, ініціали: у правому верхньому кутку; 12 пт, прописними літерами,  

напівжирним курсивом 
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Науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, місто: у правому 

верхньому кутку; 12 пт, курсивом 

Назва: через 1 інтервал від попереднього рядка, напівжирними, прописними 

літерами, по центру 

Текст: через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по ширині 

Список використаних джерел (за наявності): через 1 інтервал від 

попереднього рядка відповідно до чинних стандартів, мовою оригіналу, 12 пт 

Посилання: у квадратних дужках [1, с. 54] 

Без нумерації сторінок  

Контактні особи: 

С. В. Тарнавська, завідувач відділу історії освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, тел.: (097) 813-42-30; 

Т. М. Деревянко, молодший науковий співробітник відділу історії 

освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, тел.: (044) 239-11-03. 

 


