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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті 

концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи», 

що відбудеться 19–20 квітня 2018 року на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка 

 

Для обговорення і дискусій виносяться такі питання: 
 Постать доктора педагогічних наук, професора Ніли Волошиної як науковця й людини в спогадах її 

учнів та послідовників. 

 Творча спадщина професора Ніли Волошиної в контексті розвитку педагогічної думки ХХ–ХХІ ст. 

 Педагогічна майстерність учителя у вимірах інноваційних підходів. 

 Традиційність та (чи) інноваційність у викладанні мовно-літературних дисциплін. 

 Науково-дослідницька діяльність учителя-словесника в умовах нової української школи. 

 Формування предметних компетентностей у майбутніх словесників в умовах сучасного навчального 

закладу. 

 Актуальні питання української і зарубіжної літератури: літературознавчий, лінгвістичний, методичні 

аспекти. 

 

До участі в конференції запрошуються вчені, аспіранти, викладачі та студенти ВНЗ, 

працівники науково-дослідних установ України та зарубіжних держав, які активно займаються 

дослідженнями у сфері філологічних та педагогічних наук. 

Під час роботи конференції буде організовано презентацію наукових і навчально-методичних 

видань із проблем методики та філології. Про бажання взяти участь у презентації просимо авторів 

повідомити завчасно. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірниках наукових праць «Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» 

(http://visn_ped.gnpu.edu.ua/index.php/ru/) та «Актуальні проблеми лінгводидактики». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 4 липня 2014 року № 793 (додаток 

№ 8) збірник наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка» внесено до Переліку фахових видань, у якому можуть публікуватися 

результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук у галузі 

«Педагогічні науки». Індексується в науково-метричних базах: Index Copernicus, «Polska Bibliografia 

Naukowa» (PBN, Польська наукова бібліографія) Googl Scholar, Академічній базі даних ResearchBib, 

Науковій періодиці України. 

Оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації 

за умови невиконання вимог щодо оформлення статей. 

Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів («Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» – 45 грн. за стор.; збірник 

наукових праць «Актуальні проблеми лінгводидактики» – 35 грн. за стор.). Статті докторів наук 

без співавторства друкуються безкоштовно. 

http://visn_ped.gnpu.edu.ua/index.php/ru/


Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті додають рецензію, підписану науковим 

керівником і завірену печаткою установи, яка її надає, а також витяг із протоколу засідання 

кафедри з рекомендацією статті до друку. 

Передбачаються очна і заочна участь у роботі конференції. За умови заочної участі програма 

конференції буде надіслана учасникам на поштову адресу, вказану у заявці за рахунок замовника. 

Учасники конференції (крім докторів наук) сплачують організаційний внесок (100 грн. – очна 

участь / 50 грн. – заочна участь) поштовим переказом на адресу: Гоголь Наталія Валеріївна, 41400, 

Україна, Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 47. 

Транспортні витрати, проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно. 

Заїзд учасників 19 квітня 2018 року. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті 

концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи»  

(19–20 квітня 2018 р., м. Глухів) 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, учене звання  

Посада  

Місце роботи (повна назва 

організації, навчального закладу, 

факультет, кафедра) 

 

Назва доповіді  

Назва статті для публікації  

Назва секції  

Заплановані форми участі у 

конференції 

(відмітити один чи декілька 

варіантів відповіді) 

Доповідь чи повідомлення на секційному засіданні 

Організація майстер-класу чи тренінгу 

Публікація матеріалів 

Участь без доповіді і публікації 

Необхідність у поселенні (відмітити 

потрібне) 

Готель 

Гуртожиток 

Поселення не потрібне 

Контактний телефон   

E-mail  

Поштова адреса для листування  

Для участі у конференції потрібно до 20 березня 2018 р. 

надіслати на адресу kulmv_gnpu@ukr.net 

 заявку на участь у конференції (назва файлу, напр., «Іваненко.Заявка»); 

 файл із текстом доповіді та статті (відповідно до запланованої форми участі). Назва файлу 

має відповідати прізвищам авторів (напр., «Іваненко.Стаття»); 

 квитанцію (скановану чи сфотографовану копію) про сплату організаційного внеску (напр., 

«Іваненко.Квитанція»); 

 рецензію, підписану науковим керівником (для аспірантів і здобувачів без наукового 

ступеня). 

Телефони для довідок: 
(05444) – 2-33-06 – відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків; 

(05444) – 3-25-03 – факультет філології та історії; 

0993566513; 0675837660 – Гоголь Наталія Валеріївна; 

0997731744 – Гриневич Володимир Йосипович; 

0665963583 – Дятленко Тетяна Іванівна; 

0961015305; 0996187166 – Привалова Світлана Павлівна. 

0509206075 – Цінько Світлана Василівна (з питань подання статей у збірник наукових праць «Актуальні 

проблеми лінгводидактики») 

Маємо надію на плідну співпрацю!                                                                                       Оргкомітет 
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