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оголошують проведення Міжнародної науково-методичної конференції 

Актуальні  проблеми освітньо-виховного  процесу 

в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання 
Харків, 6 – 7 квітня 2021 року 

 

В рамках роботи конференції планується обговорення вказаних проблем у режимі дискусійних 
панелей. 

Тематичні напрями роботи конференції: 

Дискусійна панель №1. Освітні та виховні стратегії в контексті глобальних викликів сучасності  

Проблемні напрямки 
1.1 Концепції успішної освіти в умовах інформаційного суспільства  

1.2 Методика дистанційного навчання: проблематика та інноваційні підходи  

1.3 Управління  якістю сучасного освітнього процесу 
1.4 Виховні практики у просторі сучасної освіти: парадигмальні зрушення і практичний досвід 

Дискусійна панель №2. Гуманітарна складова фахової підготовки здобувачів вищої освіти 

Проблемні напрямки 
2.1 Соціально-політичні дисципліни як основа громадянського виховання нового покоління 

наукової та інженерно-технічної еліти України  

2.2 Держава і право в  контексті цивілізаційних трансформацій  

2.3 Філософія як базис життєвої стратегії майбутнього представника наукової та інженерно-
технічної еліти 

2.4 Фізичне виховання, спорт та туризм в контексті національно-патріотичного виховання 

здобувачів вищої освіти 
2.5 Організація мовно-мовленнєвої підготовки в умовах карантинних обмежень 

Дискусійна панель №3. Евристичний потенціал фундаментальних та прикладних дисциплін у 

формуванні світогляду здобувачів вищої освіти 
Проблемні напрямки 

3.1 Фізико-математичні науки в контексті сучасних завдань освітнього процесу 

3.2 Економічні дисципліни в системі освітньої підготовки наукової і інженерно-технічної еліти  

3.3 Природничі науки у закладах вищої освіти: сучасний стан та перспективні напрямки розвитку 

Дискусійна панель № 4. Проблеми організації освітньо-виховного  процесу в закладах повної 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  освіти в умовах 

дистанційного навчання 
Проблемні напрямки 

4.1 Методика і методологія викладання навчальних дисциплін в умовах карантинних обмежень 

4.2 Актуальні проблеми підготовки до конкурсів та олімпіад в умовах карантинних обмежень 

4.3 Інноваційні організаційно-методичні підходи до проведення виховного процесу в сучасних 
умовах 

4.4 Освітньо-виховний потенціал неформального навчання 
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Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету заявку (окремим 

файлом), текст доповіді в електронному вигляді та фотозображення (скан) чеку, що засвідчує сплату 

організаційного внеску. 

Прийом матеріалів здійснюється до 15 березня 2021 року (включно) на e-mail: 

galinomelchenko@gmail.com  
Телефони для довідок: 066-629-24-07 (Юрій Валентинович Зайончковський), 068-607-71-14  

(Олександр Володимирович Воронянський).  

Місце проведення конференції: м. Харків, вул. Сумська, 40, Харківський національний університет 
будівництва та архітектури. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Розмір організаційного внеску складає: для науковців та викладачів - 100 грн.; здобувачів вищої 

освіти та аспірантів (без співавторів-викладачів) - 50 грн.  

Обсяг матеріалу доповіді науковців та викладачів – 3-5 сторінок, здобувачів вищої освіти та 

аспірантів – до 2-х сторінок.  

Вартість електронної версії збірника матеріалів конференції при об’ємі тез доповідей, які не 
перевищють вказаного обсягу, входить у вартість організаційного внеску. Вартість кожної наступної 

сторінки понад цей обсяг - 10 грн.  

Вартість друкованого збірника не входить у розмір організаційного внеску і додатково становить 

100 грн. 

Для членів Громадської організації  «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів» 

участь у конференції безкоштовна. 
Витрати на проїзд та проживання – за власний рахунок учасника конференції. 

Кожен учасник конференції отримає іменний сертифікат – свідоцтво апробації дослідження 

(електронний варіант – безкоштовно, вартість друкованого сертифікату – 50 гривень).  

Електронна версія збірника матеріалів конференції (з присвоєним універсальним ідентифікаційним 
кодом ISBN та відповідними класифікаційними індексами УДК та ББК) буде репрезентована на 

міжнародній платформі наукових досліджень Academia.edu (71 млн. зареєстрованих користувачів станом 

на 2020 рік), режим доступу: https://www.academia.edu 
Оплата участі в конференції здійснюється за наступними реквізитами: Укрсиббанк, картка 5354 3210 

5331 7328, Храпач О.Ф. 

Вимоги до оформлення тексту  

• приймаються доповіді, написані українською та англійською мовами 
• текст у форматі RTF (*.rtf), без переносів та табуляції, розмір аркуша А-4 

• шрифт — Times New Roman; розмір кегля — 14 

• міжстроковий інтервал — 1,0 
• абзац – 1,0 см 

• поля з усіх боків — 2,0 см 

• нумерація сторінок не ставиться  
• на початку доповіді обов’язково необхідно зазначити номер та назву панелі та проблемного напрямку  

• наступний рядок: УДК з вирівнюванням по лівому краю 

• по центру: ініціали та прізвище, наук. ступінь та вчене звання кожного з авторів (не більше трьох на 

одну доповідь)  
• наступний рядок, по центру: назва організації повністю 

• наступний рядок, по центру: місто та країна 

• наступний рядок, по центру: назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом 
• рекомендований обсяг тез доповіді — 2-5 сторінок 

• у тексті доповіді посилання на використані літературні джерела слід зазначати за порядком цитування 

(не за алфавітом). Порядковий номер та цитовані сторінки виділяються квадратними дужками (позиція 
цитованого видання у списку літератури, сторінка), наприклад: [1;2;3] – для переліку праць; [1, с. 56] – 

посилання на використані літературу та джерела. 

• Цитування за стандартом ДСТУ 8302:2015 (на ресурсі google academia подається під назвою ГОСТ)  

• Список використаної літератури оформлюється під назвою Література  (по центру)  

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/
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Приклад оформлення роботи 

№2 Гуманітарна складова фахової підготовки здобувачів вищої освіти  

2.1 Соціально-політичні дисципліни як основа громадянського виховання нового покоління наукової та 

інженерно-технічної еліти України 
 

УДК 32-027 

О.І.Стеців, канд. політ. наук, доцент 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

Текст доповіді 

Література: 

 
За зміст поданого матеріалу відповідальність несуть автор/автори.  

 

Умови та порядок прийняття доповідей: 

Для опублікування тез доповідей необхідно до 15.03.2021 р. (включно) надіслати на електронну пошту: 

 заявку на участь у конференції (анкета учасника). Найменування файлу: ПІБ_заявка; 

 оформлену відповідно до вказаних вимог доповідь (тези доповіді). Найменування файлу: ПІБ_тези. 

 

ЗАЯВКА 
на участь у міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні  проблеми  освітньо-виховного  процесу 

в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання» 

 

 Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________________________________________ 

 Місце роботи  

_____________________________________________________________________ 

 Посада _____________________________________ 

 Вчений ступінь ______________________________  

 Вчене звання ________________________________ 

 Електронна адреса, на яку має бути відправлене запрошення на участь у 
конференції___________________________________________________________________________ 

 Електронна адреса, на яку має бути  відправлена електронна версія збірника та сертифікату 

учасника конференції________________________________________________________________ 

 Адреса чи номер відділення (Укрпошта, Нова пошта) на яку має бути  відправлена друкована 

версія збірника та сертифікату учасника конференції (за бажанням 

учасника)_________________________________________________________________________ 

 Інформаційні канали зв'язку:  

тел.,  е-mail ________________________________________________________________________ 

 Назва доповіді________________________________________________________ 

 Панель та проблемнний напрямок участі у роботі конференції (№ та 

назва)___________________________________________________________________ 

 Форма участі у конференції (підкреслити):  

 заочна участь - подання матеріалів доповіді  

 особиста участь з доповіддю  

особиста участь без виступу 

(якщо виступ із доповіддю та участь у дискусії планується в онлайн-режимі, вказати скайп) 

 Для здобувачів вищої освіти вказати прізвище, ініціали, вчену ступінь та вчене звання наукового 

керівника.  

При бажанні можна придбати (вказавши у заявці) додаткові екземпляри цього видання.  

Пересилка збірника матеріалів, друкованого сертифікату та програми конференції здійснюється за кошт 

авторів. Процес доставки Оргкомітет не відслідковує. Оргкомітет залишає за собою право відхилити 

роботи надіслані пізніше терміну, зазначеного в інформаційному листі, оформлені без дотримання 
вказаних вище вимог, а також матеріали з низьким рівнем наукової розробки. 

https://docs.google.com/forms/d/13CVw8mEfLzY6WW-VcBXBp74hLZnMqvdnZoLynC7XF_0/viewform

	Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова (Туркменістан)

