
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
про ІІІ Міжнародну дистанційну науково-методичну конференцію  
«ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ» 

 

Шановні колеги! 

Науковці! Аспіранти! 

 

5 лютого 2020 року кафедра документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди» проводить IІІ Міжнародну дистанційну науково-методичну 

конференцію «Передові технології реалізації освітніх ініціатив». До участі в конференції 

запрошуються провідні вчені, фахівці в галузі освіти, педагоги та керівники освітніх 

організацій, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники наукових та науково-

дослідних організацій, а також представники громадських організацій. Заявки та статті для 

дистанційної участі в роботі конференції приймаються до 31 січня 2020 року. 

 

Наукові напрями роботи конференції: 
Секція 1. Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців світового 

рівня. 

Секція 2. Менеджмент і маркетинг в системі освіти європейських країн. 

Секція 3. Професійна освіта: сучасні реалії та перспективи розвитку. 

Секція 4. Підготовка документознавців та архівістів у сучасних закладах вищої освіти. 

Секція 5. Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів у сучасному 

університеті. 

Секція 6. Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, наукових 

досягнень та практичного досвіду. 

Секція 7. Теоретичні питання документознавства, архівознавства та джерелознавства в 

умовах розвинутого інформаційного суспільства. 

 

Вимоги до оформлення статей: 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані у спецвипуску  збірника наукових статей 

«Соціум. Документ. Комунікація». 

Вартість 1 сторінки pdf формату – 25 грн., паперовий примірник  40 грн. / сторінка. 

 

Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською або англійською). 

Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно представити до редакції її 

переклад (українською або російською мовами)! 

 

Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 10 

стор. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок. 

 

Технічні вимоги до оформлення статті: 
Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см. 

Редактор: МS Word. 

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. 

Текст набирається без переносів. 

 

Щодо символів: у тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире - 

це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи 

круглими дужками, а також у них. Для запобігання цього потрібно використовувати функцію 

«Недруковані знаки». 



Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, 

виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації 

треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. 

 
Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: 
 постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; актуальність теми; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

 формулювання цілей (мети) статті, постановка завдання; 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

 висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

 
Стаття оформлюється за такою структурою: 
 
У верхньому лівому кутку:  Шифр УДК; 

 

По центру: 

 Назва статті (англ. мовою, великими літерами, напівжирним шрифтом); 

 Назва статті (укр. або рос. мовою, великими літерами, напівжирним шрифтом). 

 

У двох колонках: 

 Ім’я, прізвище автора (авторів) (з лівого боку, українською або російською мовою); 

 Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID, місце роботи, 

поштова адреса установи (з лівого боку, українською або російською мовою); 

 Ім’я, прізвище автора (авторів) (з правого боку, англійською мовою); 

 Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID, Researcher ID, місце роботи, 

поштова адреса установи (з правого боку, англійською мовою). 

 

Вирівнювання по ширині: 

 Анотація статті (англійською мовою, курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків без 

пробілів (230-250 слів)); 

 Ключові слова (англійською  мовою, курсивом, 6-8 слів) 

 

Текст статті мовою оригіналу (відповідно вимог). 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА (назва по центру, напівжирним шрифтом) 

1. … 

2. … 
 

REFERENCES (назва по центру, напівжирним шрифтом) 

1. …. 
2. … 
 

 Анотація статті українською мовою  (курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків без 

пробілів (230-250 слів)); 

 Ключові слова (українською мовою, курсивом, 6-8 слів); 

 Анотація російською мовою (курсивом, обсяг – не менше 1800 знаків без пробілів 

(230-250 слів)); 

 Ключові слова (російською мовою, курсивом, 6-8 слів). 



Переглянути приклад оформлення публікації можна за посиланням: https://sdc-

journal.com 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за 

стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008); якщо зазначається сторінка джерела, то вона 

подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125). 

 
Оформлення літератури 
Література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016) 

 
References оформлюється згідно стандарту APA 

 

Для транслітерації  українського тексту на латиницю використовується безкоштовний 

сайт http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант американська);  

для транслітерації російського тексту використовується безкоштовний сайт 

http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx. 

Важливо пам’ятати, що в зарубіжних базах даних проста транслітерація назви джерела 

без її перекладу англійською мовою не має сенсу. 

 
Умови отримання авторського примірника збірника наукових статей 
Пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок автора. 

Лише після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку автор 

сплачує її вартість – 40 грн. за одну сторінку (до цієї вартості входять верстка, друк видання, 

присвоєння статтям DOI, обслуговування Веб-сайту збірника тощо). 

 

Файли мають бути прикріпленні в онлайн-поданні на веб-сайті збірника (https://sdc-

journal.com) або надіслані на електронну адресу кафедри документознавства 

(kaf.dz@ukr.net) та названі прізвищем автора: 
Іваненко_стаття         

Іваненко_заявка 

 
 

Адреса Оргкомітету і місця проведення конференції:  
вул. Сухомлинського, 30, корп. 1, к. 312,  

м. Переяслав-Хмельницький,  

Україна, 08401  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»  

фінансово-гуманітарний факультет,  

кафедра документознавства  

Тел. +380979231608, 0631990338 Ісайкіна Олена Дмитрівна  

+380977584085, +380509128976 Зленко Алла Миколаївна 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ В ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Іванов Іван Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри 

документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 

«Інноваційні методи навчання студентів-документознавців». 


