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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях 

«Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь 

призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». 

 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, прийнято рішення 

провести педагогічні читання в інтернет-форматі із застосуванням сучасних електронних 

засобів комунікації. 

 

Інтернет-читання відбудуться 30 вересня 2020 року. 

 

Напрями роботи читань: 

 Дошкільна освіта і В. Сухомлинський: «дитина … – допитливий 

дослідник, відкривач світу»; 

 Нова українська школа крізь призму ідей В. Сухомлинського: «у 

кожної школи має бути своє неповторне обличчя»; 

 Спадщина В. Сухомлинського в системі підготовки і підвищення 

кваліфікації педагогів: «учительська професія – це людинознавство»; 

 Про діяльність закладів, що носять ім’я В. Сухомлинського 

(презентація роботи ДНЗ «Ялинка» ім. В. О. Сухомлинського 

(м. Бровари);Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського та ін.); 

 Про творчий досвід вчителів і шкільних бібліотекарів, які працюють 

за ідеями педагога. 

 

Робочі мови читань: українська, англійська.  

 

Форма участі в читаннях: заочна (стаття, відеопрезентація, онлайн-виступ).  

 

Участь у роботі читань буде засвідчена сертифікатом. 
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Передбачається публікація наукових статей:  

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

наукових фахових видань України (категорія Б). Вимоги до публікації – за посиланням: 

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

 в електронному журналі «Науково-педагогічні студії». Вимоги до публікації – за 

посиланням: http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions. 

 

В окремому збірнику передбачається оприлюднення матеріалів читань, підготовлених 

освітянами-практиками. Вимоги до оформлення – див. Додаток А. 

 

Підготовлені статті та відеопрезентації подаються на адреси: dnpb@i.ua або 

ktimv@rshu.edu.ua до 20 вересня 2020 р. 

Збірник матеріалів буде сформований після проведення читань й розміщений через 30 

календарних днів на сайтах: Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського: https://dnpb.gov.ua/ua/; Регіонального комплексного науково-

методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного 

гуманітарного університету: http://itup.com.ua.; Управління освіти і науки Броварської міської 

ради Київської області: osvitabrovaru@ukr.net. Пізніше збірник матеріалів буде надрукований. 

 

Для участі в педагогічних читаннях необхідно до 1 вересня 2020 року надіслати: 

 заявку на участь (додаток Б) на електронну адресу ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського e-mail: dnpb@i.ua з темою листа «педчитання_Сухомлинський», 

назва файлу – «заявка_прізвище»; 

  організаційний внесок у розмірі 100 грн. необхідно здійснювати на розрахунковий 

рахунок Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського з поміткою: «на проведення 

читань». «АЛЬФА-БАНК» в м. Києві. Код ЄДРПОУ: 21665376. 

Номер рахунку: UA 46 300346 0000026006017245001 

 

Контакти оргкомітету: 

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, 

e-mail: dnpb@i.ua  

Контактна особа: Чала Наталя Володимирівна  

електронна адреса: chala_tata@ukr.net 

телефон: (044) 467-22-14. 

 

Управління освіти і науки Броварської міської ради, 

e-mail: brovaru-vuhovna@ukr.net; 

Контактна особа: Тунік Ірина Андріївна 

телефон: 067-423-77-29. 

 

Кафедра теорії та методики виховання РДГУ, . 

e-mail: ktimv@rshu.edu.ua 

Контактна особа: Бабяр Алла Андріївна  

телефон: 068-712-02-32. 

 

https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu
http://npstudies.dnpb.gov.ua/about/submissions#onlineSubmissions
mailto:dnpb@i.ua
mailto:ktimv@rshu.edu.ua
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mailto:osvitabrovaru@ukr.net
mailto:dnpb@i.ua
mailto:dnpb@i.ua
mailto:brovaru-vuhovna@ukr.net
mailto:ktimv@rshu.edu.ua
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Додаток А 

 

Вимоги до оформлення матеріалів читань: 

Шрифт: Times New Roman, 14 пт 

Інтервал міжрядковий: одинарний 

Поля: 20 мм (з усіх сторін) 

Обсяг: 1-3 сторінки 

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

напівжирним курсивом 

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 ДСТУ 8302:2015, мовою оригіналу, 12 пт.  

Покликання: у квадратних дужках [1, с. 23]. Без нумерації сторінок. 

За зміст праць, коректність посилань відповідальність несуть автори.  

До друку не приймаються праці, які хибують на: 1) плагіат; 2) переклад тексту за 

допомогою електронних перекладачів; 3) некоректність покликань; 4) технічну 

невідповідність вимогам. 

 

 

 

 

Додаток Б 

 

Заявка 

на участь у педчитаннях 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________ 

Місце роботи або навчання______________________________________ 

Посада _______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання __________________________________ 

Тема доповіді__________________________________________________ 

Запланована секція _____________________________________________ 

Необхідність сертифіката учасника «Так/Ні»________________________ 

Домашня адреса ________________________________________________ 

Номер контактного телефону, e-mail _______________________________ 

Дата заповнення ________________________________________________ 


