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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у XXVI Всеукраїнських педагогічних читаннях 

«Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю.  

Методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи» 

 

Читання відбудуться 27 вересня 2019 року на базі 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Плануються такі напрями роботи: 

 Методичні аспекти педагогічної системи Василя Сухомлинського: 

перспективи творчого застосування в освітньому просторі Нової української 

школи 

 Організація роботи з педагогічним колективом: актуалізація досвіду 

Школи Василя Сухомлинського 

 Методичні ідеї Василя Сухомлинського у фаховій підготовці та 

післядипломній освіті вчителя 

 Методична спадщина Василя Сухомлинського у бібліотечному та 

музейному просторі 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.  

Форми участі в конференції: очна та заочна.  

Публікація матеріалів конференції передбачається: 

 у науково-методичному журналі «Нова педагогічна думка», що 

входить до переліку наукових фахових видань України та зареєстрований у 

міжнародній наукометричній базі Index Copernicus international (ICI).  

Вимоги до публікації – за посиланням: 

http://novadumka.at.ua/news/porjadokjDodannia_publikacij_do_naukovo_metodic 

hnogo_zhurnalu_nova_pedagogichna_dumka/2018-03-21-30; 

http://novadumka.at.ua/news/porjadokjDodannia_publikacij_do_naukovo_metodic%20hnogo_zhurnalu_nova_pedagogichna_dumka/2018-03-21-30
http://novadumka.at.ua/news/porjadokjDodannia_publikacij_do_naukovo_metodic%20hnogo_zhurnalu_nova_pedagogichna_dumka/2018-03-21-30


 

Текст статті для публікації у науково-методичному журналі «Нова 

педагогічна думка» слід подавати на електронну адресу 

redakciya_roippo@ukr.net із темою листа «Сухомлинський», назва файлу – 

«стаття_прізвище»; 

  у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», що 

входить до переліку наукових фахових видань України.  

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

Текст статті для публікації у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика 

у вихованні» слід подавати на електронну адресу ktimv@rshu.edu.ua із темою 

листа «Сухомлинський», назва файлу – «стаття_прізвище»; 

  учителі-практики можуть готувати матеріали у довільному викладі з 

поміткою: «Для оприлюднення в методичних і публіцистичних статтях, 

збірниках, інтернет-виданнях». Матеріали слід подавати на електронну адресу 

redakciya_roippo@ukr.net із темою листа «Сухомлинський», назва файлу – 

«вчитель-практик, стаття_прізвище». 

 

Для участі в педагогічних читаннях необхідно до 1 серпня 2019 року 

надіслати: 

 заявку на участь (додаток А) на електронну адресу kabidndr@gmail.com 

із темою листа «педчитання_Сухомлинський», назва файлу – 

«заявка_прізвище»; 

  організаційний внесок у розмірі 100 грн. необхідно здійснювати на 

розрахунковий рахунок: 

Р/р 31552326234191 
МФО 833017 
в ГУДКСУ у Рівненській обл. 
код ЄДРПОУ 02139765 
Отримувач: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 
Відправник: прізвище, ім’я, по батькові;  

Призначення платежу: оргвнесок на проведення Всеукраїнських 

педчитань. 
 

 

Контакти оргкомітету: 

Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи РОІППО, 

e-mail:kabidndr@gmail.com; 

тел.: (0362) 64-96-70; 

Контактна особа: Антонюк Лілія Володимирівна – (098) 768-58-54. 
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Додаток А 

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 ___________________________________ 

Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток) ___________________________ 

Необхідність у запрошенні _____________________________________________ 

Дата заповнення ______________________________________________________ 

 


