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Шановні колеги!

Ком унальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 22 листопада 
2018 року проводить Усеукраїнську науково-практичну конф еренцію  «ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ».

Д о участі запрош ую ться науково-педагогічні та педагогічні працівники, аспіранти
і здобувані, студенти.

Адреса академії: пров. Руставелі, 7, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 
м. Харків, 61001.

Тематичні напрями конференції
- А ктуальні гісихолого-педагогічні та соціальні проблем и управління якістю  

освіти у вітчизняном у освітньом у просторі.
- М еханізм и забезпечення якості проф есійної п ідготовки педагогічних кадрів.
- Роль викладача у підвищ енні якості осв іти  студентської та учнівської молоді. 

Ф орм ування ф ахових компетенцій і духовної культури молоді як складові 
процесу забезпечення якості освіти.

- Інновації в соціально-педагогічній  сфері: освітній  вимір.
- О світа дорослих в контексті п ідвищ ення вимог до сучасного  фахівця.

Календар конференції:
І Прийом тез доповідей для збірника матеріалів конференції і статей для публікації у фаховому 

виданні га оплата до 20 жовтня 2018 р. Редакційна колегія залишає за собою право перегляду га 
рсдаїунання магеріалів.

2. Реєстрація учасників 22 листопада 2018 року з 9.00 до 10.00. години 

Роііочі мови конфі’інчщй: українська, російська англійська

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОКОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
І Іочаток роботи 10 -00
1. П ленарне засідання. Д оповіді експертів М іністерства освіти і науки України та 

науково-педагогічних метрів ЗВ О  України.
2. Круглий стіл.

1- е засідання:
- майстер-клас «Організація ефективного і безпечного освітнього середовища НУІII»;
- інтерактивна доповідь «Інклюзивна освіта як модель соціального устрою НУ11І»;
- майстер-клас зі створення фрапненту електронного підручника як механізму 
забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів.

2- е засідання:
- воркшоп з тендерної освіти майбутніх педагогів «Крізь скляну стелю» (за участі 
партнерів закладу - Центру тендерної культури м. Харкова).



Умови участі в конференції
Охочим утяти участь у конференції необхідно надіслати до 20 жовтня 2018 р. в оргкомітет:
- заявку на участь (форма додається). Заявка оформлюється на кожного співавтора окремо;
-матеріали для публікації (роздруковані, а також на електронних носіях). Для студентів, магістранті 

аспірантів і адобувачів обов’язковим с співавторство з науковцем або рецензія кандидата чи доктора наук.
УВАГА! Показник оригінальності тексту статті має складати не менше 80 % (показники мають попередні 

перевірятися самими авторами). Роботи, шо не відповідають зазначеним вимогам, не приймагимуп>ся і 
друку! Усі статті перевіряються на наявність плагіату за допомогою програми АсКе^о РІа§іаШ5. Оргкоміп 
•залишає за собою право відбору тез доповідей і статей. До початку роботи конференції планується видання т 
у збірнику' матеріалів конференції. Статті будуть надруковані у фаховому' виданні «Наукові записки кафедр 
педагогіки» протягом ірудня-січня 2018-2019 н.р.

Вартість публікації тез га статей 35 гри. сторінка.
Учасники конференції, які беруть участь заочно сплачують орі внесок у розмірі -  50 гри. для частково' 

покриття витрат, іюв'язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційної 
забезпечення, придбання сертифікатів тощо. Гості конференції орі'внеску не сплачують. Доктори нау 
тгрофесори публікують тези доповідей та беруть участь у роботі конференції безкоштовно.

Оплата проїзду, харчування та проживання (за попередньою домовленістю) -  за рахунок організаи 
відрядника. Оплата може здійснюватися в орпеомітеті (навчально-методичний відділ, каб. №19. за адресої 
нров. Руставелі, 7. м. Харків 61001 або помповим переказом на ім'я Дмигренко Катерини Анатоліївни 
адресою: Навчально-методичний відділ. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академі 
Харківської обласної ради. нров. Руставелі.7. м. Харків. 61001. Довідки за телефоном (057) 732-38-30.

Заявку на участь, матеріали, копії квитанції про сплату оргвнееку та вартості друку надсила 
обов'язково на електронну адресу ( ппе Ііцраникг.псі).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ
Текст тез м ає  містити такі струїсгурні частини:
1. Постановка проблеми в загальному вигляді, доведення її актуальності.
2. Формулювання мети дослідження.
3. Результати (з обгрунтуванням).
4. У висновках подаються загальні підсумки та викладається власна думка автора щодо досліджуваї 

проблеми. Висновки мактп. бути конкретними, містити пропозиції щодо використання результатів роботі 
реальних умовах або подальшої перспективи роботи над темою.

5. Список використаних джерел.

Технічні вимоїн до оформлення тез:
1. Обсяг тез 3-6 стор.
2. Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах (флеш-карта або СІ>К).
3 .1 Іарамегри сторінок: формат А4 (210 х 297 мм). орієнтація -  книжна, береги: зверху та знизу 2.5. злів 

Зсм. справа 1 см: абзапний відступ -  1.25 см; інтервал між рядками полуторний Текст (шрифт «Тітех N 
Котап» розміром 14 ігт).

4. Текст набирати без переносів, лапки в тексті мають бути однакові ( « » ). Тире має відрізнятися 
дефісу.

5. Відстань між прізвищем та ініціалами як у тексті, так і дослідника друкувати, використовуй 
комбінацію клавіш СігІ+8НіД+нробіл.

6. Сторінки не нумерувати.
7. Матеріали тез розташовуються в такій послідовності:
Назва тези (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
І Іронустивши 1 рядок, по центру зазначають курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали автор;
Пропустивши 1 рядок, розмістити текст матеріалів, починаючи з абзацу -  1.25.
Пропустивши І рядок до і після слова «Список використаних джерел» (напівжирний шри 

вирівнювання по центру), оформити відповідно до нових національних стандартів України та вимог. 
МОН України (ДС'ІУ 8302:2015).

У тексті посилання позначають квадратними дужками з указівкою в них порядкового номера джерел; 
списком та номера сторінки через кому. І Іосилання на кілька джерел із зазначенням сторінок розділяються ■ 
собою крапкою з комою.



Зразок оформлення тез:
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Оберемок П. С.

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті віпначено головну мету, що 
поляїдг у створенні... [З, 7].

Література

І Бондар В. І. Дидактика . Київ : Либідь, 2005. 264 с.

2. І Іетрунько О. Слабкі місця педагогічних інновацій. Педагогічна газета. 2012. №7 (215). С. 7

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ С ТА ТТІ
До .друку приймаються неопубліковані раніше роботи обсягом 8-12 сторінок в текстовому редакторі 

МісгжоН Миті без урахування публікацій. Розмір сторінки А4. оріоггація книжкова, матеріали збережені та 
підготовлені у форматі Місгояой \Уогсі <*тіос або *.ііосх). Поля 20 мм. Шрифт Тішех Иеіс Котал 14 
з інтервалом 1.5 Вирівнювання тексту по ширині. Абзациий відступ -  1.25 см. Посилання на літературу 
подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела під яким його 
внесено до списку літератури, та через кому сторінку, наир.: 11, с. 5; 7; 9|.

Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, трафіки та схеми) друкутопся шрифтом 12 ри розміщуються 
по центру. їх складові частини трутіуктгься в один об’єкт. Підписи до них та посилання на них в тексті 
г обов'язковими.

Кожна наукова стат тя ма< містити такі елементи: УДК, анотація українською, російською мовами 
(віл 500 до 600 шоків) та англійською мовою (2000 -  2100 знаків).

( ірукну ра статті оГмів'н іково внкладаїться за таким планом:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями;

- аналіз останніх Досліджень і публікацій. в яких заі іочагковано роїн’яіання «значеної проблеми. па які 
пості, тат ться автор:

- формулювання цілей статті (постановка завдання):
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обіруїггуванням отриманих наукових 

результатів;
- висновки І дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
- список викорнсіаних джерел.
Список використаних джерел необхідно оформлювати зіідно з згідно з новими національними 

стандартами України та вимогами МОН України (ДСТУ 8302:2015).
5 сі сіатті перевіряються на наявність плагіату за допомогою проірам Айстро РІафаїш, 

Г.іхі Анти плагіат. Оригінальність іексіу мат становищ від 80 %.
Відповідальність за правітлі.нісп. і достовірнісп. поданого матеріаіу несе автор спиті.
І Іазву кожного з елементів у тексті статті погрібно виділити за зразком.
До статті необхідно надаш інформацію про автора (заявка). Якщо у статті більше одного актора, 

інформація иодаггься на кожною із співавторів окремо.
Колектив авторів (приму, один примірник збірника. Варгісп. додаткового примірника становить 70 три. 

(друкується за попередньою домовленістю співавторів статті з редакційною колегіоо збірника).
Д  ія осіб, які не мають наукового сту пеня, необхідно подати рсіісігмю фахівця. який мат науковий ступінь 

тандида т а або доктора педагогічних наук.
Редакція залишає за собою право редатування статей.



Зразок оформлення статті

УДК
НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Прізвище, ініціали автора (ів)

Місце робопш

Текст анотації українською мовою 
Ключові слова:

НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Прізвище, ініціали автора (ів) російською мовою 

Місце роботи російською мовою

Текст анотації російською мовою 
Ключевьіе слова:

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Прізвище, ініціали автора (ів) англійською мовою 

Місце роботи англійською мовою

Текст анотації англійською мовою 

Кеу нііпЬ:

Постановка проблеми. Завдання реорганізації сучасної системи гуманітарної освіти полягає у необхідності встановленні 

зв'язку гуманоцентричного та культуроцентричного навчання
Аналіт останнії досліджень і публікацій Найбільш грунтовні дослідження у галузі теоретичних засад комунікативно 

компетентності педагога внесли
Формулювання мети статті Здійснити аналіз сучасного стану розвитку компетентностей 

З огляду на поставлену мети ми виділяємо наступні завдання
Виклад основного матеріалу дослідження Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає дотриманії

низки дидактичних умов
Висновки 1 даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму. На підставі аналізу проолемі 

дослідження та узагальнення його результатів, можемо стверджувати, що в основу

('писок використаних джерел.
Зразок заявки бо пткіння тез (статей)

(Заявка оформлюється окремо на каж на-о співавтора. ОБОВ ЯЗКОВО заповнюються всі рядки заявки)
Заявка

Пошите автора (співавтора)
Ім'я
І Іо баїькові .

Місце роботи (навчальний заклад, установа, кафедра)
Місце ізавчання (для студентів, мапсграігпв. аспіратів)
Факультет, курс, шула (дім студентів)
Посада
Науковий ступінь, учене звання
1 Іауковззй ксщнник (науковий ступінь, звання, 1ІІЬ) дія сгудеігпв, магістрантів, аспірантів
Мобільний телефон
Домашня ааоеса Нюиповий індекс)
Е-таіІ -------
Номер тематичного напряму
Темаікяювші -----
Потреба в мультимедійному забезпеченні
Форма участі в конференції (підкреслити): 

усна доповідь; 
публікація тез;
усна доповідь та публікація тез; 
публікація наукової статті

І Іотреба у місія для проживання: так, ні


