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РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 
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Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної 

роботи 

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та 

корекційної) ім. проф. Поніманської T.I. 

 

 

ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ в Варшаві 

(Польща) 

Кафедра Педагогіки 

 

 

ВИЩА ШКОЛА ДТІ в Дубніцах 

(Словацька Республіка) 

Кафедра Шкільної Дидактики 

 

 

  

 

 

запрошують до участі в 

 

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Гуманітарна парадигма 

як стратегія інноваційного розвитку освіти 

 
16-17 червня 2017 р. Рівне, Україна 

Рівненський Державний Гуманітарний Університет 

вул. Пластова, 31 

 
 

ПОЧЕСНИЙ ПАТРОНАТ: 

Ректор Рівненського Державного Гуманітарного Університету в Рівному - 

Професор dr Руслан Постоловський, 

Президент Вищої Школи Менеджменту в Варшаві - 

Професор dr hab. Станіслав Давідзюк, 

Керівник Вищої Школи DTI в Дубніце над Вахом - 

Дoц. магістр. Габрієля Габрхелова, PhD., MBA 
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Плановані тематичні напрями конференції : 

1. Парадигми сучасної освіти. 

2. Дидактика новітньої школи. 

3. Соціальна педагогіка (соціалізація та ресоціалізація). 

4. Компетентнісна підготовка сучасного педагога.   

5. Інноваційні технології в дошкільній та початковій освіті. 

Координатор конференції: доктор педагогічних наук, професор Пелех Ю.В., 

проректор Рівненського державного гуманітарного університету (Україна) 

 

Організаційний комітет: 

 

Рівненський Державний Гуманітарний Університет, Україна 

Професор, доктор педаг. наук Іван Малафіїк – керівник Кафедри загальної і соціальної 

педагогіки та управління освітою 

Професор,  канд. педаг. наук Ілона Дичківська – керівник Кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної та корекційної) ім. проф. Поніманської T.I. 

Вища Школа Менеджменту в Варшаві, Польща 

Професор dr hab. Володимир Руденко, керівник Кафедри Педагогіки  

Dr Іоанна Міхаляк-Давідзюк, Проректор  

Dr Ізабелла Куст, Продекан Відділу Суспільних Наук і Адміністрації 

Dr Роланд Лукасевич, Кафедра Педагогіки  

Вища Школа ДТІ в Дубніцах, Словацька Республіка 

Професор dr hab. Ян Байтош, Кафедра шкільної дидактики 

Університет Павла Шафаріка в Кошицах, Словацька Республіка 

Професор dr hab. Павол Данчак, Кафедра Педагогіки 

 

 

Умови участі в конференції: 

Мови конференції : українська, польська, словацька, англійська. 

Заявки на конференцію просимо надсилати до 15 травня 2017 р., заповнюючи 

реєстраційну форму - ЛИСТОК ЗАЯВКИ. Залановано підготовку монографії. Просимо 

надсилати статті в електронній формі (файл типу *.doc або *.docx)до 20 травня 2017 р.  на 

адресу e-mail:  kafedra_pedagogiky@ukr.net 

Форми участі в конференції: виступи, дискусії, публікація статей. 

 

mailto:kafedra_pedagogiky@ukr.net
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Вимоги до статей: 

Текст статті обсягом 8 - 10 сторін форматом A4 повинен включати: 

 Ім'я та прізвище автора / авторів;  

 Заголовок статті; 

 Абстракт англійською мовою, а також українською (або польскою, або словацькою) 

мовою до 50 слів; 

 Ключові слова; 

 Шрифт: Times New Роман, розмір 12 пк., міжрядковий інтервал 1,5; абзац - 1 см; всі 

поля по 2 см; 

 бібліографія – за алфавітом (не більше 7 джерел). 

 

ЛИСТОК ЗАЯВКИ 

Міжнародної Конференції «Гуманітарна парадигма 

як стратегія інноваційного розвитку освіти» 

16-17 червня 2017 р. Рівне, Україна, Рівненський Державний Гуманітарний 

Університет в Рівному ,  вул. Пластова, 31 

 

1. Ім'я, Прізвище автора / авторів   

2. Вчене звання / науковий ступінь   

3. ВНЗ / Організація / Навчальний заклад   

4. Кафедра / Відділ   

7. Телефон, Е-mail:     

8. Адреса   

9. Назва статті    

10. Назва файлу (файл у форматі Word *.doc або 

*.docx) 

  

 

 

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць, який  включено  

до  реєстру  фахових  видань  МОН  (ВАК)  України  з  педагогічних та психологічних  наук.   

Вартість  публікації  статті  визначається  з  розрахунку  35  грн.  за  сторінку.  Збірник  

матеріалів (вартістю 50 грн.) можна  буде  придбати  упродовж  Конференції або отримати  

поштою,  заздалегідь  надіславши  запит  у  довільній  формі,  вказавши  поштову  адресу  

фізичної особи та підтвердивши згоду на сплату поштових послуг.  

Організаційний  внесок (включає інформаційний лист, програму, запрошення, сертифікати 

та ін.)  у  розмірі  50  грн.  та  сплату  за  вартість  статті  (відповідно  до  кількості  сторінок) 

просимо перерахувати на рахунок: _______________  в  _____________ м. Рівне,   МФО 

__________351005, код ________,  (призначення  платежу:  організація  і  проведення  

наукової конференції). Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) 

разом із текстом статті.  

   


