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Херсон – 2022 

 
 

Шановні колеги! 
Кафедра професійної освіти  

Економічного факультету  

Херсонського державного аграрно-

економічного університету  

запрошує Вас  взяти участь 

у Міжнародній  науково-практичній 

конференції 

«Філософські аспекти професійної 

освіти»,  

яка відбудеться 

 17 листопада 2022 року 

 

 

Тематичні напрями конференції 

1. Теоретичні аспекти філософії освіти 

2. Антропологічні передумови становлення 

нової парадигми освіти. 

3. Комунікативна компетентність фахівця 

як соціально-філософський дискурс. 

4. Теоретико-методологічні питання 

розвитку наукового потенціалу фахівця. 

5. Активізація освітнього простору в умовах 

сьогодення. 

6. Інформаційне середовище закладів освіти 

(дистанційна освіта). 

7. Неперервна освіта: історія, сучасність та 

шляхи оптимізації. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

Конференція відбудеться в on-line режимі з 

використанням платформи ZOOM 

 

Форми участі: дистанційна, заочна 

 

Участь безкоштовна! 

 

Формування збірника відбудеться протягом 

місяця після проведення конференції.   
 

Для дистанційної участі у конференції 

необхідно до 10 листопада 2022 року на 

електронну адресу оргкомітету  

kafphilosophy@ukr.net  надіслати тези доповіді, 

заявку щодо участі у роботі конференції. 

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів 

конференції  

1. Максимальна кількість співавторів однієї 

доповіді – три особи.  

2. Обсяг тез доповідей – 3-и повні 

сторінки. Сторінки не нумеруються. 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, 

Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 

стиль – звичайний (Normal), міжрядковий 

інтервал – 1,5; вирівнювання тексту – по 

ширині,  абзац – 1,25. 

4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 

20 мм.  
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Файли назвати прізвищами авторів, у тому 

порядку, як вони вживаються у тексті статті, 

(наприклад, Коваленко_заявка;  

Коваленко_тези).  

 

Порядок розміщення матеріалу  

У правому верхньому кутку: прізвище, ініціали 

(напівжирним шрифтом), науковий ступінь, 

вчене звання (курсив);  

- другий рядок – назва установи, місто 

(курсив) ;   

- для студентів та аспірантів вказуються 

прізвище та ініціали наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене звання;  

- назва статті великими літерами (кегель 

14) напівжирним шрифтом по центру;  

- через два інтервали розташовують 

основний текст;  

- в кінці тексту наводять список 

використаних джерел, який має бути 

оформлений згідно з чинних положень. 

Посилання на літературні джерела подають у 

квадратних дужках.    

 

 

 Зразок оформлення тез: 

Секція 5 

Коваленко В.Ф. - к.пед.н., доцент  

Херсонський державний аграрно-економічний  

університет, м.Херсон, Україна  

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ШЛЯХИ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ 

 

У зв’язку із стрімкими змінами ринку праці, 

посиленням вимог міжнародних стандартів 

щодо підготовки майбутніх фахівців у галузі  

економіки постає необхідність в удосконаленні 

механізму оптимізації процесу … [4, с. 84]. 

Література: 

1. Висиленко О.І.  Інноваційний погляд         

формування професійних якостей. Професійна 

освіта. 2020. № 4. С.32-39. 

 

УВАГА ! 

 Автор несе особисту відповідальність за зміст 

матеріалів, дотримання норм авторського права, 

достовірність наведених даних, посилань на 

джерела, імена та назви. Тези доповідей повинні 

відповідати нормам правопису та орфографії. 

Матеріали конференції подаються у 

електронному вигляді без редагування з 

поданих оригіналів. 

 

Заявка на участь у конференції   

Прізвище, ім’я, по 

батькові__________________________________ 

Місце роботи, посада______________________ 

Науковий ступінь, вчене звання_____________  

E-mail ___________________________________ 

Назва  наукової доповіді ___________________ 

Науковий керівник – прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання (для студентів та 

аспірантів) ______________________________ 

 

Збірник тез буде розміщено на сайті 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету за адресою: 

www.ksau.kherson.ua  

Реквізити оргкомітету конференції 

Юридична адреса: Україна, 73006, м. 

Херсон, вул.  Стрітенська, 23  

Фактична адреса: Україна, м. 

Кропивницький, просп. Університетський 5/2 

 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет, економічний 

факультет,  кафедра професійної освіти  

Е-mail: kafphilosophy@ukr.net 

 
Контактні особи оргкомітету: 

Варнавська Інна В’ячеславівна  (доцент 

кафедри професійної освіти, кандидат 

педагогічних наук)  

+380994890620 

Плачинда Тетяна Степанівна (професор 

кафедри професійної освіти,  доктор 

педагогічних наук)  

+380509007839; +380986196699 
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