
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні науковці, викладачі, вчителі практики, вихователі дошкільних навчальних 

закладів та майстри виробничого навчання, аспіранти, студенти! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 
«Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного 

педагогічного університету та вшанування пам’яті професорів 

П.І. Шевченка та В.С. Пікельної» 
 

Педагогічні читання проводяться 29 квітня 2020 р. на базі факультету дошкільної і 

технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Основні напрями роботи: 

 

1. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми трудової та 

професійної підготовки молоді. 

2. Управління та моніторинг у професійній освіті. 

3. Загальносвітові тенденції модернізації  передшкільної, початкової, 

середньої та вищої педагогічної освіти. 

4. Сучасні інноваційні технології в системі підготовки майбутніх 

фахівців професійної освіти та засоби їх реалізації в Україні, Європі, світі.  

5. Вимоги Нової Української школи до якісної підготовки майбутнього 

вчителя трудового навчання та технології . 

6. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у підготовці 

фахівців з готельно-ресторанної справи. 

 
Форми участі в роботі педагогічних читань: 

заочна доповідь, презентація нових матеріалів. 

Для участі у педагогічних читаннях необхідно надіслати до 05 квітня 2020 року: 

- заявку на участь у педагогічних читаннях.; 

- текст доповіді в електронному варіанті  

- від скановану копію квитанції про оплату необхідно надіслати на електронну 

адресу до 05 квітня 2020 року. 

 

Вимоги до матеріалів конференції 

Матеріали подаються в електронному варіанті (електронною поштою на адресу  

e-mail: yniverola2017@gmail.com).  

Матеріали доповідей треба підготувати з дотриманням вимог ВАК України до 

друкованих публікацій. Редколегія залишає за собою право відхилити наукові доповіді, 

що не відповідають зазначеним вимогам. За матеріалами педагогічних читань планується 

підготовка та видання збірника матеріалів «Педагогічних читань з нагоди 90-річчя 

Криворізького державного педагогічного університету та вшанування пам’яті професорів 

П.І. Шевченка та В.С. Пікельної» 



 

Технічні вимоги до оформлення тез 

 обсяг тез 3-5 сторінок формату А-4; 

 тип шрифту Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5; поля: ліве – 30 мм, праве – 1,5 

мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

 У правому верхньому куті малими літерами друкуються ініціали та прізвища автора 

(авторів - не більше двох). Під прізвищами через один інтервал вказується посада та місце 

роботи. 

 

Вартість 1 сторінки - 35 грн.  

 

Оплату необхідно надіслати на картку Приватбанку: 

На рахунок 4149 4991 3696 7948 

Серьогіній Ірині Юріївні 

Скановану копію (або скріншот) відправити на електронну пошту або Viber 

 

Контактний телефон: 098-067-90-78 

e-mail: yniverola2017@gmail.com 

 

 

 Для заочної участі у педагогічних читаннях необхідно надіслати в оргкомітет до 05 

квітня 2020 року заявку на участь, матеріали для публікації та оплатити організаційний 

внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою та розсилкою 

матеріалів конференції) у розмірі 100 грн  

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у заході 

«Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного 

педагогічного університету та вшанування пам’яті професорів 

Шевченка П.І та Пікельної В.С.» 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема доповіді 

Вчене звання, 

ступінь 

Посада 

Місце роботи 

Домашня адреса 

(Нова пошта), 

контактний 

телефон, 

Електронна 

пошта для 

спілкування 

     

 

ОРГКОМІТЕТ КАФЕДРИ 


