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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук 

України 6 квітня 2023 року відбудеться методологічний семінар на тему: 

“Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного 

стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання”. 

Робота семінару здійснюватиметься за такими напрямами (секціями): 

• Національно-патріотичне виховання в Україні: виклики та 

відповіді 

• Цінності національно-патріотичного виховання воєнного і 

повоєнного часу 

• Військово-патріотичне виховання в контексті досвіду 

національного спротиву 

• Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у 

цифровому просторі: методологія та технології 

• Партнерство держави, освіти та громадянського суспільства у 

формуванні національної ідентичності 

 

Методологічний семінар проводитиметься у змішаному форматі : 

• пленарне засідання (1000–1200) – очно/онлайн-режимі на платформі 

Zoom; 

• секційні засідання (1300–1500) – в онлайн-режимі на платформі Zoom. 

 

Для участі у роботі методологічного семінару просимо до 20 лютого 

2023 р. заповнити реєстраційну онлайн-форму 

(https://forms.gle/9rVbRZsG4P348tJb8) учасника. Після реєстрації на 

електронну скриньку учасника буде надіслано лист із інформацією про 

ідентифікатор методологічного семінару та код доступу для підключення. 

Початок роботи методологічного семінару о 10.00. 

Адреса проведення заходу: пленарне засідання: м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 52-а, конференц-зал Президії НАПН України; 

 

За результатами роботи методологічного семінару передбачена 

підготовка рекомендацій та електронного збірника тез. Пропозиції до 

рекомендацій подавати у довільній формі до 1 березня 2023 р. на електронну 

адресу: inna2520233@ukr.net та malinosh@ukr.net. 
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ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Публікації, обсягом до 10 тис. знаків з анотацією, потрібно надсилати 

до 1 березня 2023 р. на електронну адресу: ipv_info@ukr.net, тема листа 

«Публікація. Методологічний семінар». 

Мова публікації – українська 

Назва тез, інформація про автора, анотація (3–4 речення), ключові 

слова (5) – українською та англійською мовами. 

Матеріал подається у форматі rtf, розмір сторінки А4 (Шрифт: 

гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве – 30 

мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.).  

Абзацний відступ виставляється автоматично 1,25 см.  

Текст вирівнюється по ширині. 

У тексті слід розрізняти тире і дефіс. Дефіс вживається між роками та в 

середині слова. 

Ініціали розміщуються перед прізвищем.  

У тексті між ініціалами та прізвищем, між ініціалами, в інших 

випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно 

використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл). 

У тексті використовуються лапки «». Після цифрового виразу року 

ставиться «р.» Якщо вказується певний часовий проміжок, то вживається 

скорочення «рр.». Наприклад: у 2023 р., або у 2020-2023 рр. 

Список літератури подається відповідно до діючого стандарту щодо 

бібліографічного опису. 

У разі використання скорочень додається список їх умовних позначень. 

  

Контактні телефони для довідок: 

(044) 458-01-17 заступник директора Інституту проблем виховання 

НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник Малиношевський Руслан Васильович 

 

(044) 481-37-63 учений секретар Відділення загальної педагогіки та 

філософії освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент 

Титаренко Інна Олегівна 
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