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 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 Шановні колеги! 
Запрошуємо вас до участі в роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика», яка відбудеться 10 квітня 2018 року в Харківському 

національному педагогічному  університеті імені  Г. С. Сковороди. 

 

Напрями конференції: 

1. Розвиток педагогічної науки й освіти.  

2. Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти. 

3. Психолого-педагогічні передумови інклюзивної освіти в навчальному закладі.  

4. Інноваційні технології у навчанні й вихованні школярів.  

5. Проблеми вищої та середньої школи: дидактика, виховання, управління. 

6. Розвиток обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі.  

7. Сучасні проблеми філософсько-психологічної антропології. 

8. Студентські студії (для студентів).  

 

Запрошуємо до дискусії викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих 

навчальних закладів, учителів шкіл.  

 

За результатами конференції учасники отримають програму й збірник матеріалів 

конференції, а також сертифікат українською й англійською мовами. 

 

 

 

За результатами конференції учасники отримають програму, збірник матеріалів 

конференції та сертифікат. 

 

Форми участі в конференції: очна, заочна.  

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 



 

 

Умови участі в конференції 
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу midos73@ukr.net 

з поміткою «Конференція» такі документи:  

1) анкету-заявку (форма додається); 

2) тези доповідей (5 повних сторінок) в електронному варіанті (студенти подають 

тези у співавторстві з науковим керівником), оформлені відповідно до зазначених вимог 

конференції;  

3) скан-копію квитанції про оплату організаційного внеску та вартості публікації 

(оплату здійснювати тільки після отримання підтвердження, що матеріали прийнято до 

друку).  

 

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

 

Фінансові умови: учасники мають сплатити організаційний внесок у сумі 70 грн. 

(доктори наук організаційний внесок не сплачують) та оплатити вартість публікації (з 

розрахунку 25 грн. за 1 сторінку). Реквізити для перерахування внесків: картка 

ПриватБанку 5363-5423-0674-5762  (Балацинова Алла Дмитрівна) (обов’язково 

зазначити прізвище учасника конференції). Отримання додаткового примірника збірника – 

70 грн. За умови заочної участі у конференції розсилка матеріалів здійснюється через 

відділення «Нової пошти» за рахунок коштів автора(ів). 

Усі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, бере на себе учасник 

конференції або організація чи установа, яка його відрядила. 

 

 

 

 

Правила оформлення тез 

До розгляду приймаються тези українською, англійською та польською мовами 

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

розширенням *doc, *rtf. Береги: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times 

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

примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування! Назва файлу тез 

доповідей повинна мати такий вигляд: Zolotukhina_tezy.  

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, 

шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); науковий 

ступінь, учене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому 

знаходиться навчальний заклад, країна; анотації українською й англійською мовами, текст 

тез, список використаних джерел в алфавітному порядку.  

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [3, с. 56], де перше число 

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

використаних джерел повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» 

(ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року 

№ 342) або «Бібліографічне посилання» ДСТУ 8302:2015). Зразок оформлення тез 

наведено у додатку. 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. 

Редакційна колегія не розглядатиме тези, які не відповідають зазначеним вище вимогам або 

надіслані після кінцевого терміну подання, та залишає за собою право відбору матеріалів до 

друку. Матеріали, що не внесені до програми, не повертаються.  



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 загальної педагогіки і педагогіки вищої школи та за телефонами: (0572) 68-16-78 

(кафедра); 073-16-66-085 (Балацинова Алла Дмитрівна), 0688892575 Турищева Людмила 

Василівна   (з 9-00 до 17-00).  

ОРГКОМІТЕТ: д-р пед. наук, проф. Ткачова Наталія Олександрівна, д-р пед. наук, 

доц. Лупаренко Світлана Євгенівна, канд. пед. наук, доц. Балацинова Алла Дмитрівна,  

канд. псих. наук, доц. Туріщева Людмила Василівна. 

 

Конференція відбудеться за адресою: 61166, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, 

аспірантський зал. 

 

Загальний режим роботи: 

09-00 – 10-00 реєстрація учасників; 

9-30-10-00 ранкова кава;   

10-00 – 12-00 пленарне засідання; 

12-00 – 13-00 обідня перерва; 

13-00 – 16-00 секційні засідання за напрямами конференції. 

 

Чекаємо на Вас!!! 



Додаток 

Зразок оформлення тез 

 

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) (6 рядків)  

Ключові слова (українською мовою) (4-6 слів) 

 

Анотація (англійською мовою) (6 рядків)  

Ключові слова (англійською мовою) (4-6 слів)  

 

 

Текст тез 

 

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.  

 

 

 

Заявка на участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Місце роботи (повна назва установи, 

організації, навчального закладу, кафедри) 

 

Посада  

Адреса відділення «Нової пошти» для 

отримання збірника (за умови заочної участі) 

 

Контактний телефон (факс), e-mail  

Форми участі у конференції  

(необхідне підкреслити) 

- тільки публікація тез 

- публікація тез + усна доповідь  

- тільки усна доповідь 

- участь без доповіді та публікації 

Запланований напрям  

Повна назва доповіді  

 



 

 

 

 


