Міністерство освіти і науки України
Науково-дослідний інститут українознавства
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
26 жовтня 2021 року Науково-дослідний інститут українознавства в
рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство: нові
виклики і перспективи в гуманітарній сфері» проводить круглий стіл на тему:
«УКРАЇНОЗНАВСТВО В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
УКРАЇНИ ТА ДІАСПОРИ: ДІЙСНІСТЬ І СПОДІВАННЯ»
Тематичні напрями круглого столу:
сучасні теоретико-методологічні підходи до українознавства в процесі
формування національної ідентичності учнівської молоді;
стан і перспективи розвитку курсу за вибором «Українознавство» в
закладах загальної середньої освіти України та за кордоном;
взаємодія науковців, вчителів-практиків та представників громадських
організацій у збереженні національної ідентичності та поширенні
українознавчих знань;
механізми збереження етнонаціональної ідентичності в освітньому
процесі української діаспори;
українознавство на захисті національно-патріотичного виховання молоді.
До участі запрошуються науковці, викладачі, вчителі, аспіранти,
студенти, дослідники та всі ті, кого цікавлять проблеми круглого столу.
Круглий стіл відбудеться в змішаному форматі: офлайн (Науководослідний інститут українознавства МОН України, м. Київ) та онлайн
(платформа Zoom).
Початок о 14:00 за київським часом.
Форми та умови участі
Очна – передбачає виступ з доповіддю (доповідь включається в
програму заходу; тези розміщуються в електронному збірнику матеріалів
круглого столу).
Онлайн – виступ з доповіддю в онлайн-режимі (доповідь включається в
програму заходу; тези розміщуються в електронному збірнику матеріалів
круглого столу).
Заочна – розміщення публікації в електронному збірнику матеріалів
круглого столу та включення доповіді в програму заходу.
Для участі в круглому столі необхідно до 17 жовтня 2021 року
(включно)
заповнити
заявку
за
покликанням
https://forms.gle/sBiRnXZaQURzpuq68

Учасники круглого столу отримають сертифікати про участь у
науковому заході (упродовж 2 тижнів після проведення події).
Доповіді у вигляді статей планується опублікувати в збірнику наукових
праць (Online).
Участь у заході безкоштовна. Робоча мова – українська.
Контактна особа: Олена Газізова, телефон: 0674549045, електронна
адреса: filos_osvita@ukr.net
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
1. Тези доповідей просимо надсилати до 01 листопада 2021 року на
електронну адресу: filos_osvita@ukr.net
2. Обсяг доповіді 3–8 сторінок.
3. Шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5.
4. Поля: верхнє – 3 см., нижнє – 2 см., праве – 2 см., ліве – 2 см. Абзац – 1 см.
5. Список джерел та літератури подається наприкінці матеріалів доповіді в
алфавітному порядку. Посилання в тексті оформлюються у квадратних
дужках: порядковий номер і сторінка (напр.: [1, с. 12]).
6. Матеріали повинні містити: ім’я і прізвище автора, місце роботи, посада,
назву доповіді.
7. Редколегія залишає за собою право відбору матеріалів та їх редагування.
Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег!

