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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації 

освітнього простору»,  

яка відбудеться 26-28 березня 2020 року 

на базі Рівненського державного гуманітарного університету 

(м. Рівне, вул. С. Бандери, 12) 

 

Плануються такі напрями роботи: 

- Проблеми розвитку інституційного середовища функціонування закладів вищої освіти. 

- Особливості інфраструктурного та ресурсного забезпечення сфери надання освітніх 

послуг та її видових сегментів. 

- Методологія і практика оцінювання організаційного та інтелектуального потенціалу 

освітнього простору. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Форми участі в конференції: очна та заочна.  

Організаційний внесок – 100 грн (передбачає покриття вартості програми, сертифікату, 

брейк-кави). 

Кошти необхідно переказувати на рахунок 5168755438083103 (Бабяр А. А.) із 

позначкою «Всеукраїнська науково-практична конференція». 

 

Публікація матеріалів конференції передбачається (за вибором учасників):  

 у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», що входить до переліку 

наукових фахових видань України та зареєстрований в міжнародній базі даних Index 

Copernicus. Вимоги до публікації за посиланням: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu. 

  у електронному збірнику матеріалів, що планується до видання за темою конференції. 

Тези учасників конференції будуть розміщені на сайті Регіонального комплексного Науково-

методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ за адресою: 

http://www.itup.com.ua. Вимоги до публікації  – у додатку Б. 

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2020 року надіслати:  

 заявку (тези) на участь у конференції (додатки А, Б) на електронну адресу 

ktimv@rshu.edu.ua з темою листа «конференція Рівне», файл з назвою: заявка_прізвище;  

 текст статті в електронному вигляді для публікації у збірнику наукових праць РДГУ 

«Інноватика у вихованні» самостійно розмістити на сторінці збірника за адресою: 

https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu.  

 

Контактні телефони оргкомітету конференції:  
Бабяр Алла Андріївна – 068-712-02-32 (кафедра теорії і методики виховання РДГУ); 

Турова Олена Іванівна – 097-116-95-46 (кафедра теорії та методики професійної освіти 

РДГУ).
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Додаток А 

Заявка на участь у конференції  
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________ 

Місце роботи або навчання _________________________________________ 

Посада ___________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________ 

Тема доповіді ______________________________________________________ 

Запланована секція ________________________________________________ 

Необхідність сертифікату учасника так/ні. 

Домашня адреса ____________________________________________________ 

Номер контактного телефону, е-mail __________________________________ 

 

 

Контакти оргкомітету: 

 

Кафедра теорії та методики виховання РДГУ, . 

e-mail: ktimv@rshu.edu.ua; 

тел. (0362) 26-96-51; 

Контактна особа: Бабяр Алла Андріївна – 068-712-02-32. 

 

Кафедра теорії та методики професійної освіти РДГУ, 

е-mail: ktimpo@i.ua 

Контактна особа: Турова Олена Іванівна – 097-116-95-46. 

 

 

 

 

Додаток Б 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

УДК          Чаусова Т. В. 

кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології 

 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВУЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Текст  

Література (за потреби) 

 

 

 

 


