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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі в роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», 

яка відбудеться 31 березня – 02 квітня 2021 року в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г. С. Сковороди. 

Напрями конференції: 
1. Вектори розвитку педагогічної науки: методологія, історичний і компаративний дискурс. 

2. Дистанційна освіта: психолого-педагогічний базис, моделі, технології, ресурси. 

3. Психолого-педагогічні засади інклюзивної освіти й підтримуючого навчання. 

4. Інновації в освіті. 

5. Загальна і вища освіта в умовах сучасних викликів. 

6. Актуальні проблеми освіти дорослих. 

7. Розвиток обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі. 

8. Дуальна й неформальна освіта: світовий досвід. 

 

До участі в конференції (виступ із доповіддю чи повідомленням, проведення онлайн майстер-

класу для обміну педагогічним досвідом) запрошуються викладачі, здобувачі вищої освіти першого, 

другого та третього (освітньо-наукового) рівнів, педагоги закладів загальної середньої освіти. 

За результатами роботи конференції учасники отримають програму, сертифікат (українською 

та англійською мовами) у друкованому вигляді з позначкою про підвищення кваліфікації (18 год.) і 

збірник матеріалів конференції в електронній формі (за додаткову оплату – у друкованій формі). 
Форми участі в конференції: онлайн та офлайн. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, китайська. 

 

Загальний режим роботи 

31 березня 2021 року (комбінований режим: онлайн та офлайн) 

09:00–10:00 – реєстрація учасників 

09:30–10:00 – ранкова кава 

10:00–12:00 – пленарне засідання 

12:00–13:00 – обідня перерва 

13:00–16:00 – продовження пленарного засідання 

01 квітня 2021 року (режим: онлайн) 

09:00–12:00 – секційні засідання за напрямами конференції 

12:00–13:00 – обідня перерва 

13:00–16:00 – продовження секційних засідань 

02 квітня 2021 року (режим: онлайн) 

09:00–12:00 – авторські майстер-класи 

Uniwersytet Rzeszowski 



12:00–13:00 – обідня перерва 

13:00–15:50 – авторські майстер-класи 

15:50–16:00 – підбиття підсумків і закриття конференції 

 

Умови участі в конференції 
Для участі в конференції необхідно до 03 березня 2021 року: 

1. Заповнити анкету-заявку за посиланням. 

2. Надіслати на електронну адресу m.e.pisotska@gmail.com із поміткою «Конференція»: 

1) текст статті в електронному варіанті (Іванов С._стаття) (не більше трьох авторів; здобувачі 

вищої освіти 1, 2 рівнів подають текст публікації у співавторстві з науковим керівником, здобувачі 

3 рівня – з рецензією наукового керівника), оформлений відповідно до визначених вимог (Додаток); 

2) скан-копію квитанції про оплату організаційного внеску (Іванов С._оплата) (після отримання 

підтвердження, що матеріали відповідають визначеним вимогам). 

Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор). 

Фінансові умови: учасники конференції мають сплатити організаційний внесок у розмірі 180 грн. 

(за умови одноосібної доповіді та/або публікації доктори наук організаційний внесок не сплачують). 

Бажаючі отримати друкований збірник матеріалів додатково сплачують 140 грн. Реквізити для переказу 

внесків: картка ПриватБанку 5168 7427 2960 6487 (Пісоцька Марина Еміліївна) (обов’язково 

зазначити прізвище учасника конференції).  

Комісія за переказ коштів сплачується учасником конференції. Послуги з доставки 

друкованих матеріалів конференції сплачує отримувач (автор статті). Усі витрати, пов’язані з 

проживанням і харчуванням, бере на себе учасник конференції або організація чи установа, яка його 

відрядила. 

 

Контактна інформація 

За додатковою інформацією з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за 

адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, ауд. 315-В, кафедра педагогіки ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди та за телефонами: (0572)68-16-78; 066-965-65-65（Пісоцька Марина Еміліївна) (з 

9:00 до 17:00). 

Робоча група конференції: д-р пед. наук, проф. Ткачова Наталія Олександрівна; д-р пед. наук, 

доц. Щебликіна Таміла Анатоліївна; д-р пед. наук, доц. Пісоцька Марина Еміліївна; канд. пед. наук, 

доц. Балацинова Алла Дмитрівна; канд. пед. наук, доц. Кін Олена Миколаївна. 

Конференція відбудеться за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216 (зала 

засідань). 

 

 

Чекаємо на Вас!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/evA9TdTgx5u8xUhWA


Додаток 

Правила оформлення статті 

 

До розгляду приймаються статті українською, англійською, китайською та польською мовами 

обсягом 5 повних сторінок формату А4, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word із 

розширенням *doc, *rtf. Береги: лівий, правий, верхній, нижній – по 2 см. Шрифт тексту – Times New 

Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5.  

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм: 

- не використовувати табуляцію; 

- між словами ставити тільки один пробіл; 

- розрізняти дефіс (-) і тире (–);  

- поєднувати нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл): ініціали та 

прізвища (С. Іванов); літери, символи та цифри на позначення томів, частин, номерів, сторінок (Т. 5; Ч. 2; 

№ 14; С. 24–9); цифри і літери на позначення дат (2021 р., 1941–1945 рр., ХІХ–XХ ст.) 

- використовувати парні лапки («»); 

- апостроф повинен мати такий вигляд – ’. 

Послідовність розміщення матеріалів у публікації: назва статті (великі літери, шрифт – 

напівжирний); прізвище й ініціали автора(-ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у 

разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, у якому розташований заклад освіти, країна; 

анотації українською й англійською мовами, текст статті, список використаних джерел у алфавітному 

порядку. Посилання в тексті оформлювати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 56], де перша 

цифра означає порядковий номер у списку використаних джерел, друга – номер сторінки. Список 

використаних джерел має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання». Зразок оформлення статті наведено нижче. 

Автори несуть відповідальність за достовірність викладених фактів, цитат і посилань. Редакційна 

колегія не розглядатиме матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам або надіслані після 

кінцевого терміну подання, та залишає за собою право відбору матеріалів для розміщення у збірнику.  

 

Зразок оформлення статті 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Луценко М. В. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

 

Анотація (українською мовою) (5 рядків). 

Ключові слова (українською мовою) (4–6 слів). 

 

Анотація (англійською мовою) (5 рядків). 

Ключові слова (англійською мовою) (4–6 слів). 

 

 

Текст статті  

 

Список використаних джерел 
1. Березівська Л. Проблеми народного вчителя в діяльності київських просвітницьких 

організацій (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Рідна школа. 1998. № 2. С. 65–68. 

 


