
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 
 

Із 28 вересня до 1 жовтня 2021 року на базі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди буде проводитися ІІІ Осіння 

школа Сковородинівської академії молодих учених для молодих науковців і 

освітян, які бажають підвищити якість своєї наукової і професійної діяльності, 

оволодіти сучасними технологіями творчого наукового пошуку, розширити 

науково-освітнє середовище взаємодії з колегами з різних регіонів України. 

Під час Осінньої школи передбачається проведення лекційних і 

тренінгових занять, практикумів, майстер-класів для молодих учених 

(докторантів, аспірантів, магістрів, молодих викладачів, наукових 

співробітників, учителів закладів освіти різного типу) із питань організації, 

методології проведення наукового дослідження, підготовки й захисту 

дисертаційних робіт, підготовки майбутнього викладача до роботи в нових 

умовах вищої школи. Спікерами виступатимуть провідні вчені України з 

педагогічних, психологічних, природничих, медичних, технічних, 

філософських, економічних, філологічних та інших напрямів. 

У межах проведення Осінньої школи педагогічні працівники можуть 

пройти курси підвищення кваліфікації. 

Тематика занять: 

 Методика проведення наукових досліджень. 

 Підготовка й оформлення дисертаційної роботи. 

 Чинні вимоги до оформлення бібліографічних посилань у наукових виданнях. 

 Статистична обробка результатів наукових досліджень. 

 Підготовка і подання наукових публікацій до журналів, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо). 

 Академічна доброчесність у наукових дослідженнях.  

 Педагогічна майстерність викладача вищої школи. 

 Особливості використання в освітньому процесі ЗВО навчальних онлайн-платформ. 

Використання засобів електронного навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців. 

 Інтерактивні й активні методи навчання у вищій школі. 

 Основні засади грантової та проєктної діяльності у ЗВО. 

 Експрес-курс із академічної англійської мови. 

 Експрес-курс із ділової української мови. 

 Організація інклюзивного освітнього середовища. 

 Технології підвищення стресостійкості у педагогів. 



Орієнтовний план роботи Осінньої школи 
 

Реєстрація учасників: 
28 вересня 2021 р. з 09.00 до 10.00 год.  

навчальний корпус ХНПУ імені Г. С. Сковороди (1 поверх, хол) 

(вул. Валентинівська, 2, станція метро «Студентська»). 

Регламент роботи 28 вересня 2021 р.: 

10.00 – 10.30 – урочисте відкриття Осінньої школи Сковородинівської академії 

молодих учених; 

10.30 – 12.00 – заняття (лекції, практичні заняття, тренінги, секційні заняття, майстер-

класи); 

12.00 – 13.00 – перерва на обід; 

13.00 – 15.00 – майстер-класи, тренінгові заняття; 

15.00 – 16.00 – індивідуальні консультації, спілкування, нетворкінг; 

16.00 – 18.00 – екскурсії містом та його околицями. 

Регламент роботи 29 вересня та 30 вересня 2021 р.: 

10.00 – 12.00 – заняття (лекції, практичні заняття, тренінги, секційні заняття, майстер-

класи); 

12.00 – 13.00 – перерва на обід; 

13.00 – 15.00 – майстер-класи, тренінгові заняття, індивідуальні консультації; 

15.00 – 16.00 – індивідуальні консультації, спілкування, нетворкінг; 

16.00 – 18.00 – екскурсії містом та його околицями. 

Регламент роботи 1 жовтня 2021 р. 

10.00  12.00 – заняття (лекції, практичні заняття, тренінги, секційні заняття, майстер-

класи); 

12.00 – 13.00 – перерва на обід; 

13.00 – 15.00 – засідання круглого столу, підбиття підсумків, фотографування; 

15.00 – від’їзд учасників. 
 

Учасники Осінньої школи молодих учених отримають сертифікати про 

оволодіння додатковими компетентностями з проведення науково-дослідної 

роботи (30 год.). Для викладачів, за окремою заявкою, навчання в Осінній школі може 

бути зараховане як підвищення кваліфікації у формі стажування (за умови 

проходження додаткової дистанційної програми обсягом 150 год.), про що 

видаватиметься відповідний сертифікат. 

Учасники Осінньої школи мають нагоду безоплатно опублікувати свої 

наукові статті в електронному виданні «Вісник Сковородинівської академії 

молодих учених ХНПУ імені Г. С. Сковороди». 
 

Організаційний внесок за весь курс навчання  1000 грн., який покриває 

участь у навчально-тренінговій роботі, роздатковий матеріал, обід, каву-брейк, 

ознайомчі екскурсії. За бажанням учасників можуть бути додатково організовані 

екскурсії до національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди 

(с. Сковородинівка Золочівського району) та до унікального куточку живої природи 

«Фельдман Екопарк» (с. Лісне Дергачівського району). 

Організаційний внесок сплачується на розрахунковий рахунок університету 

після підтвердження участі. 

Заявки приймаються до 15 вересня 2021 р. на адресу:  
kaf-general-pedagogy@hnpu.edu.ua 

Телефон для довідок: 095-147-28-39 (Ірина Андріївна) 



ЗАЯВКА 

на участь в Осінній школі Сковородинівської академії молодих учених 

(28 вересня – 1 жовтня 2021 року) 

 

Прізвище та ім’я українською мовою 

____________________________________________________________________ 
 

Прізвище та ім’я англійською мовою 

____________________________________________________________________ 

 

Установа (повністю, без скорочень) 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Посада______________________________________________________________ 

 

Адреса для листування (індекс)  

____________________________________________________________________ 

 

Мобільний телефон___________________________________________________ 

 

E-mail (обов’язково)___________________________________________________ 

 

Напрям дослідження (шифр і назва спеціальності)_________________________ 

 

Дата заповнення анкети_______________________________________________ 

 

 


