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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ В УКРАЇНІ

21 листопада 2019 року 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Створення інклюзивного простору закладу освіти 
в контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні».

Місце та час проведення конференції: -. м. Харків, КЗ «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, 
21 листопада 2019 року

• прийом матеріалів — до 20 жовтня 2019 р.
• прийом оплати -  до 20 жовтня 2019 р.
• публікація та розсипка збірників -  від 21 листопада 2019 року 
авторам

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Державно-суспільна парадигма розвитку інклюзивного простору 

закладів освіти України: історія та сучасність.
2. Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку України.
3. Технології розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

в освітньому просторі України.



4. Організаційно-педагогічні умови інтегрованого супроводу учнів 
і учениць з особливими освітніми потребами в інклюзивному закладі освіти.

5. Основні напрями підготовки фахівців до роботи в інклюзивному 
просторі закладів освіти в умовах суспільних реформ.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Форми участі: очна, заочна. Приїзд та особиста участь у конференції 
за умови заочної участі не передбачається. Оплата відрядження, проїзду, 
харчування та проживання -  за рахунок організації-відрядника.

2. Матеріали доповідей направляються в роздрукованому та електронному 
вигляді.

3. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
4. Для публікації тез у збірнику матеріалів конференції необхідно подати на 

електронну адресу оргкомітету:
-  заявку на публікацію тез;
-  матеріали доповіді (в форматі *.с!ос, *.босх);
-  скановану копію квитанції про оплату.
5. До 20 жовтня 2019 р. документи подаються на е-шаіі: ппс Ьцра@икг.пе1 

трьома файлами.
Файли називати за прикладом:
Петрівтези.бос;
Петрівзаявка.бос;
П етрівоп лата. бос.
6. Із метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих та 

організаційних витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок 
у розмірі 50 грн.

Вартість публікації тез доповіді 35 грн за сторінку.
Отримання додаткових примірників збірників (за примірник) -  50 грн.
За обрання пересилки матеріалів «Новою поштою», платником послуг 
перевезення є отримувач доставки, збірник буде доставлено на обране 
отримувачем відділення за рахунок отримувача.

Реквізити для оплати:
- Оплата може здійснюватися в оргкомітеті (Навчально-методичний відділ, 

каб. №19 за адресою: пров. Руставелі, 7, м. Харків 61001);
- поштовим переказом на ім’я Дмитренко Катерини Анатоліївни за адресою: 

Навчально-методичний відділ, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, пров. 
Руставелі, 7, м. Харків, 61001.

Тези докторів наук публікуються безкоштовно.

Будь-яку додаткову інформацію можна отримати, надіславши електронного 
листа організаційному комітетові на е-таіі: ппс 1шра@икг.пе1 або за номером 
телефону координатора конференції: Дмитренко Катерина Анатоліївна,
моб. тел. 095-040-75-70.



ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

1. Учасник має право представити матеріали, які раніше не публікувалися.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді -  три особи.
3. Оргкомітет приймає тези об’ємом до 6-ти сторінок (не нумерувати), 

набраних у редакторі МісгозоЙ \¥огсі у вигляді комп’ютерного файла 
з розширенням *.бос, * .сіосх. Шрифт -  Т ітез Котап, кегель -  14, міжрядковий 
інтервал -  1,5. Поля: зверху, знизу, праворуч -  2,0 см, ліворуч -  2,5 см, абзацний 
відступ -  1,25 см.

4. Назва доповіді (великими жирними літерами по центру). Пропустивши 
1 рядок, по центру зазначають курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали 
автора.

5. Нижче -  через один інтервал -  текст матеріалів.
6. У кінці тексту -  через один інтервал -  надає список використаної літератури, 

за національним стандартом ДСТУ 8302 : 2015.
7. Текст подавати без переносів.
8. У тексті тез вживаються такі знаки: лапки -  (« »), апостроф -  (’), через пробіл 

тире (-), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.
9. У тексті посилання позначають квадратними дужками з указівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та номера сторінки через кому. Посилання на 
кілька джерел із зазначенням сторінок розділяються між собою крапкою з комою.

10. Відповідальність за зміст матеріалу несуть автори доповідей.
11. Тексти публікуються в авторській редакції.
12. Для підвищення вірогідності схвалення матеріалів конференції до 

опублікування редакційною колегією пропонуємо самостійно перевіряти їх на плагіат 
за допомогою оналйн-ресурсу АНУЕОО.


