
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

кафедра соціальної педагогіки та спеціальної освіти 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

кафедра педагогіки та спеціальної освіти 

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Інформаційний лист  

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з 

проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України 

на 2020-2021 навчальний рік, 25 березня 2021 року відбудеться 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Включення дітей та молоді в соціокультурне середовище». 

До участі запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, практикуючі 

фахівці, які цікавляться актуальними питаннями соціальної педагогіки, 

спеціальної та професійної освіти, педагогіки вищої школи.  

Напрями роботи конференції: 

1. Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді. 

2. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами та їх сімей. 

3. Діяльність громадських організацій в соціокультурному середовищі. 

4. Дозвільні технології включення в соціокультурне середовище осіб з 

ООП. 

5. Корекційно-розвивальна робота в соціокультурному середовищі. 

6. Інклюзивна складова соціокультурного середовища. 

7. Професійна підготовка фахівців для роботи у соціокультурному 

середовищі. 

8. Розбудова соціокультурного середовища через систему неформальної 

освіти. 

9. Інформаційно-комунікативні технології у сучасних соціальних умовах. 

 

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі 

надісланих тез. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форма проведення конференції дистанційна, заочна. 



 

 Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2021 р. подати 

електронною поштою Е-mail: yumatskevich3012@gmail.com   

а) заповнити заявку (Google-форму) за посиланням 

https://forms.gle/stgpu6BD1kRYgf4D8; 

б) тези (Додаток 1); 

в) копію квитанції про сплату. 

Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що 

прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені 

першого автора та набираються латинськими літерами (напр., Ivanova_tezy, 

Ivanova_zayavka). 

Фінансові умови участі в конференції: 

Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн., який 

включає підготовку програми та збірника тез конференції, електронний 

іменний сертифікат учасника конференції, електронний варіант яких буде 

надісланий на вказану вами адресу електронної пошти. 

При бажанні отримати друковані матеріали (збірник тез) учасники 

мають додатково сплатити 100 грн. 

Пересилка друкованих матеріалів здійснюється через «Нову пошту» 

здійснюється за рахунок отримувача. 

Реквізити щодо сплати будуть надіслані Вам після прийняття тез. 

Контактна інформація: 

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, 

просимо звертатись:  

+38(067) 9893006 Чепур Ольга Олександрівна. 

+38(050) 6138602 – Соха Наталія Володимирівна. 

+38(050) 9877783 – Заверико Наталія Віталіївна, 
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Додаток 1 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА 

ТЕЗ 

Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) 

актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування 

проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу 

проблеми; 4) висновки. 

Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність 

дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета 

дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати 

дослідження; 5) висновки. 

Список літератури подається в кінці тез під назвою ЛІТЕРАТУРА 

(нумерувати джерела за абеткою). Список літератури ( не більше 3 джерел) 

оформлюється за новими вимогами згідно ДСТУ 8302:2015.  

Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним 

шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище 

автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу. 

Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ! 

 

Вимоги до оформлення тез: 

1) обсяг публікації – до 3-х сторінок; редактор Microsoft Word, файл з 

розширенням *doc, *docx, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, 

абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін – 20 

мм; 

2) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати 

заборону на редагування; 

3) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові 

автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва 

організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, 

форматування по центру. 

Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За 

зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори. 

  



 

Приклад оформлення тез 

Козич І. В. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Запорізький національний університет 

 

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Текст тез. 

 

 

Малькевич Т.О 

студентки 3 курсу факультету СПП ЗНУ 

науковий керівник Заверико Н. В. 

 кандидат педагогічних наук, професор 

Запорізький національний університет 

 

Текст тез. 
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Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації 

матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше 

встановленого терміну. 
 


