ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
СКОВОРОДИНІВСЬКА АКАДЕМІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
З 17 по 19 жовтня 2018 року на базі Сковородинівської академії молодих
учених проходитиме осіння школа для молодих науковців, які хочуть підвищити
якість своєї наукової діяльності, оволодіти сучасними технологіями творчого
наукового пошуку та розширити науково-освітнє середовище взаємодії з колегами з
різних регіонів України.
Під час осінньої школи передбачається проведення лекційних і тренінгових
занять для молодих учених (докторантів, аспірантів, магістрів, молодих викладачів,
наукових співробітників, учителів ЗНЗ різного типу) провідними вченими України з
педагогічних, психологічних, природничих, медичних, технічних, філософських,
економічних, філологічних та інших напрямів з питань організації, методології
проведення наукового дослідження, підготовки й захисту дисертаційних робіт,
підготовки майбутнього викладача до роботи в нових умовах вищої школи.
Осіння школа для слухачів Сковородинівської академії молодих учених буде
проведена на базі Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди.
Тематика занять:
•
Концепт Нової школи: тенденції і ризики.
•
Парадигмальні зміни в сучасній освіті.
•
Освітні інституції в добу постіндустріальних трансформацій.
•
Національно-патріотичне виховання та етос молодого науковця.
•
Світоглядні і методологічні засади наукових досліджень.
•
Підготовка та подання наукових публікацій до журналів, які входять до
міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо).
•
Інноватика в наукових дослідженнях.
•
Методика проведення наукових досліджень.
•
Підготовка й оформлення дисертаційної роботи.
•
Чинні вимоги до оформлення бібліографічних посилань у наукових виданнях.
•
Організація підготовки та виконання держбюджетних, госпдоговірних і
грантових наукових проектів.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Статистична обробка результатів наукових досліджень.
Створення автоматизованих баз даних.
Академічна доброчесність у наукових дослідженнях.
Сучсаний науковий дискурс: риторичні виміри.
Психологія навчання і виховання особистості.
Педагогічна майстерність викладача вищої школи.
Інтерактивні й активні методи навчання у вищій школі.
Експрес-курси з англійської мови.
Експрес-курси з ділової української мови.

Реєстрація учасників: 17 жовтня 2018 р. з 08.00 до 10.00 год. в навчальному
корпусі (1 поверх, хол) ХНПУ імені Г. С. Сковороди (вул. Валентинівська, 2, станція
метро «Студентська»).
Регламент роботи з 17 жовтня по 19 жовтня 2018 р.:
09.00 – 12.00 – заняття (лекції, практичні заняття, тренінги, секційні заняття,
майстер-класи);
12.00 – 13.00 – перерва на обід;
13.00 – 14.00 – майстер-класи, тренінгові заняття, індивідуальні
консультації;обід;
15.00 – 17.00 – продовження роботи, індивідуальні консультації;
Підбиття підсумків – 19 жовтня 2018 р., 09.00 − 12.00 «Круглий стіл».
17.00 – від’їзд учасників.
Учасники Осінньої школи молодих учених отримають сертифікати про
оволодіння додатковими компетенціями з проведення науково-дослідної роботи.
Організаційний внесок за весь курс навчання 1000 грн., який включає
участь у навчально-тренінговій роботі, роздатковий матеріал, кави-брейк, ознайомчі
екскурсії по м. Харкову та до Національного літературно-меморіального музею
Г. С. Сковороди (Харківська область, Золочівський район, с. Сковородинівка).
Для учасників Сковородинівської академії молодих учених буде запропоноване
безкоштовне проживання в гуртожитках університету. Проїзд і харчування – за
рахунок учасників.
Кошти необхідно переказувати на рахунок ХНПУ імені Г. С. Сковороди:
р/р 31251378103639 МФО 820172 ЄДРПОУ 02125585
з позначкою
«Сковородинівська академія молодих учених». Кошти перераховуються після
підтвердження отримання заявки.
Офіційне запрошення для учасників осінньої школи молодих учених буде
розіслано на електронну пошту.
Заявки приймаються до 10 жовтня 2018 р. на електронну адресу:
olha.miroshnichenko@hnpu.edu.ua
Телефони для довідок: (057) 717-10-36; +38 (093) 845 45 72 (Мірошниченко
Ольга Миколаївна)

ЗАЯВКА
на участь в осінній сесії Сковородинівської академії молодих учених
(17 – 19 жовтня 2018 року)
Прізвище ________________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________________
Установа (повністю, без скорочень)
________________________________________________________________________
Посада__________________________________________________________________
Адреса для листування (індекс)
________________________________________________________________________
Мобільний
телефон________________________________________________________________
E-mail
(обов’язково)____________________________________________________________
Напрям дослідження (шифр
спеціальності)___________________________________________________________
Чи бажаєте вдосконалити знання з англійської мови на експрес-курсах (якщо так,
то вкажіть рівень володіння
мовою)_________________________________________________________________
Чи бажаєте вдосконалити знання з ділової української
мови___________________________________________________________________
Дата заповнення анкети_________________________

