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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції, присвяченій Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях
молодих учених», що відбудеться 13 травня 2021 року в Харківському
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 2.
Напрями конференції:
Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного

1.
навчання
2.
Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців
3.
Виховні практики у просторі сучасної освіти: парадигмальні
зрушення та практичний досвід
4.
Питання академічної доброчесності та етики наукових досліджень
5.
Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури
наукової спільноти

Форма участі в конференції: очно-дистанційна (доповідь з презентацією,
публікація тез доповіді)
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Умови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2021 року надіслати на
електронну адресу olga.bashkir@hnpu.edu.ua із поміткою «Конференція» такі
документи:
1) анкету-заявку (форма додається) (не більше 2 авторів);

2) тези доповідей (2 повні сторінки) в електронному варіанті, оформлені
відповідно до зазначених вимог конференції.
У анкеті-заявці здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого
(магістрерського) рівнів вищої освіти надають відомості про наукових керівників.
Тези можуть бути подані в співавторстві з науковими керівниками. Повну
відповідальність за зміст публікації несуть її автори (автор).
Фінансові умови: участь у конференції безкоштовна. Збірник буде
опубліковано в електронному форматі та розміщено в електронному репозитарії
ХНПУ імені Г.С. Сковороди http://dspace.hnpu.edu.ua/ не пізніше 1 червня. За
результатами конференції учасникам будуть розіслані електронні сертифікати.
Вимоги до оформлення матеріалів
 обсяг тез – 2 повні сторінки формату А4
 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
 перший рядок – у лівому верхньому куті обов’язково зазначається напрям
конференції
 наступний рядок (вирівнювання по центру) – назва доповіді великими
літерами напівжирним шрифтом
 наступний рядок (вирівнювання по центру) – ініціали та прізвище автора
(авторів), рівень освіти або наук. ступінь, вчене звання (не більше двох на одну
доповідь)
 наступний рядок (вирівнювання по центру) – повна назва закладу освіти,
установи
 наступний рядок (вирівнювання по центру) – місто
 наступний рядок – порожній
 наступний рядок (вирівнювання по ширині) – текст тез доповіді (у тексті
посилання на використані джерела оформлюються у квадратних дужках,
наприклад, [3, с. 56], де перша цифра означає порядковий номер у списку
використаних джерел, друга – номер сторінки)
 наступний рядок: «Список використаних джерел» (вирівнювання по центру,
напівжирним). Перелік використаних джерел слід подавати за алфавітом.
Оформлення літературних джерел здійснюється за стандартом ДСТУ 8302:2015
(http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF )
При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:
- диференціювати тире (–) та дефіс (-);
- не використовувати табуляцію;
- не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону
на редагування;
- між словами ставити тільки один пробіл;

- 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 – «’».
Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Мakitrenko_tezy.
Назва файлу заявки: Маkitrenko_zayavka.
У тезах мають прослідковуватися актуальність теми, викладення змісту
проблеми та загальні висновки. Автори несуть відповідальність за точність
викладених фактів, цитат і посилань. Редакційна колегія не розглядатиме тези, що
не відповідають зазначеним вище вимогам або надіслані після кінцевого терміну
подання, та залишає за собою право відбору матеріалів для розміщення у збірнику.
Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.
Контактна інформація: за додатковою інформацією з питань, що можуть
виникати в учасників, просимо звертатися за номером телефону: 0984468262
(Ольга Башкір).
Організаційний комітет конференції:
Олеся Ващук – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»,
голова Ради молодих учених при МОН України;
Юрій Бойчук – доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН
України, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
Світлана Бережна – доктор філософських наук, професор, проректор з
наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
Ольга Башкір – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
освітології та інноваційної педагогіки, голова ради молодих учених ХНПУ імені
Г. С. Сковороди;
Анна Боярська-Хоменко – доктор педагогічних наук, в.о. завідувача
кафедри освітології та інноваційної педагогіки, заступник голови ради молодих
учених ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
Ірина Єсикова – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, член ради молодих учених ХНПУ
імені Г. С. Сковороди.

Додаток
Зразок оформлення тез
1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного навчання
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
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здобувач першого рівня вищої освіти факультету іноземної філології
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків
Текст тез
Список використаних джерел
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Березівська Л. Проблеми народного вчителя в діяльності київських
просвітницьких організацій (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Рідна школа.
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Заявка на участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції, присвяченій Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях
молодих учених»
Прізвище, ім’я, по батькові кожного з
авторів (на кожного заповнюється окрема
заявка-таблиця)
Науковий ступінь, учене звання (за
наявності) або рівень здобуття освіти
(здобувач першого, другого або третього
(освітньо-наукового) рівня)
Посада, місце роботи / навчання (повна
назва установи, організації, закладу освіти,
кафедри / факультету)
Місто
Контактний телефон, e-mail
Інформація про наукового керівника (ПІБ,
учене звання, науковий ступінь, посада,
місце роботи, контактний телефон)
Форми участі в конференції (необхідне
- тільки публікація тез
підкреслити)
- публікація тез + усна доповідь
- тільки усна доповідь
- участь без доповіді та публікації
Повна назва доповіді

