
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Інститут модернізації змісту освіти 

Національна академія педагогічних наук України 
Інститут проблем виховання НАПН України 
Рівненська обласна державна адміністрація 

Сектор інклюзивної освіти РОДА 
Рівненський державний гуманітарний університет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 
Освітньо-ресурсний центр РДГУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної е-конференції  
«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», 
яка відбудеться 17 березня 2020 р. 

 

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

– Нова українська школа у поступі до цінностей. 
– Правові та організаційні засади інклюзивного освітнього середовища в контексті Нової української 

школи. 
– Інклюзія від дошкілля до закладів вищої освіти. 
– Організація навчання в інклюзивному класі закладу загальної середньої освіти. 
– Зарубіжний досвід створення інклюзивного освітнього середовища в освітніх закладах різного типу. 
– Професійна підготовка майбутніх фахівців з інклюзивної освіти: проблеми і перспективи. 
– Виховний потенціал сучасної освіти. 

У рамках конференції 17 березня 2020 р. об 11 год. для керівників, педагогічних та науково-
педагогічних працівників закладів освіти буде проведений вебінар «Імплементація інклюзивної освіти 
в контексті реформування Нової української школи».  

Реєстрація на платформі: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6XBOZT04ql_yRSaroxxs7Pv_XzwDKpa9zhKA9andJ0gC
yOw/viewform 

Форми участі у конференції: стаття/тези, відеовиступ, презентація, онлайн-виступ тощо. 
Мова конференції – українська, польська, англійська. 
 

Для участі в конференції до 06 березня 2020 року необхідно: 
1. Зареєструватись на платформі: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6XBOZT04ql_yRSaroxxs7Pv_XzwDKpa9zhKA9andJ
0gCyOw/viewform . 

2. Здійснити оплату (особисто або на рахунок). Фото- чи сканкопію квитанції про оплату надсилати на 
viber +38 (066) 044 74 81 . 

3. Надіслати тези доповіді згідно вимог (додаток А) (у формі реєстрації або на електронну адресу 
suchasnyi_vchytel@ukr.net) для розміщення в електронному збірнику «Професійний розвиток 
педагога» . 

Участь в е-конференції передбачає публікацію матеріалів у електронному збірнику, що буде 
розміщений  на web-сторінці за адресою:http://kppo-rdgu.do.am/.  

Учасники конференції отримують сертифікат, електронний варіант збірника і програми на 
зазначену у відомостях про авторів електронну адресу. 

ОПЛАТА.  Для участі в науковій інтернет-конференції та розміщення тез в електронному збірнику 
необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, 
верстку збірника й програми конференції) та 15 грн. – за сертифікат.  

РЕКВІЗИТИ. Оплата перераховується на картку Приватбанку 4149 4390 1964 2887 (одержувач – 
Соловей Людмила Мілентіївна, призначення платежу – не вказувати) або особисто. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6XBOZT04ql_yRSaroxxs7Pv_XzwDKpa9zhKA9andJ0gCyOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6XBOZT04ql_yRSaroxxs7Pv_XzwDKpa9zhKA9andJ0gCyOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6XBOZT04ql_yRSaroxxs7Pv_XzwDKpa9zhKA9andJ0gCyOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6XBOZT04ql_yRSaroxxs7Pv_XzwDKpa9zhKA9andJ0gCyOw/viewform
mailto:suchasnyi_vchytel@ukr.net
http://kppo-rdgu.do.am/


 
Додатково пропонуємо видання, в якому можна опублікувати результати наукових досліджень: 

 збірник наукових праць «Інноватика у вихованні», внесений до Переліку наукових фахових 
видань України (рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 травня 2016 та наказ Міністерства 
освіти і науки України від 16.05.2016, № 515) у галузі Педагогічні науки. З вимогами можна 
ознайомитись за адресою: http://www.itup.com.ua/. 

 
Координатори з підготовки і проведення конференції: 

Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
початкової освіти РДГУ; 

Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник 
лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України (tеl.  +38 (067) 4425295); 

Соловей Людмила Мілентіївна, старший лаборант кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ 
(tеl.  +38 (097) 997 85 30; tеl.,viber +38 (066) 044 74 81 ) ; 

Шроль Тетяна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій та методики викладання інформатики. 

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі у конференції! 
Додаток А 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
• обсяг тез 2-3 сторінки формату А-4;  
• тип шрифту Тimes New Rоmаn;  
• розмір шрифту 14, інтервал 1,5;  
• поля –2 см з усіх боків; абзац – 1,5 см; 
• Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. 
• Список використаних джерел (не більше, ніж 5 джерел) розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису  (додаток Б). 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Джас Марія Василівна, 
здобувач ступеня вищої освіти «магістр», 

науковий керівник к.пед.н., доц. Бричок С.Б., 
Рівненський державний гуманітарний університет 

 
СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ 

 
Т е к с т    т е з 

 
Список використаних джерел: 

1.  
2.  

Додаток Б  
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

(ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.  
Загальні положення та правила складання») 

Один автор 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. 2-е вид., доп. і перероб. 
Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с. 

Два автори 2. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття: навч. посібник. Київ: Либідь, 1998. 
992 с. 

Три автори 3. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української школи і педагогіки: навч. 
посіб. Київ: Знання, 2006. 447 с. 

Чотири і більше 
авторів 

4. Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Мороз С. В., Малиновська К. А. та ін. Укладення трудового 
договору: теоретико-прикладне дослідження: монографія. Харків: Юрайт, 2013. 288 с. 

Автор(и) та 
редактор(и)/ 
упорядник(и) 

5. Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): 
монографія / авт.  Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. та ін. Київ: Педагогічна думка, 
2013. 620 с. 

Без автора 6. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 514 с. 
Багатотомні 

видання 
7. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. / редкол.: О. Г. Дзеверін (гол.), М. В. Черпинський 
та ін. Київ: Рад. шк., 1976. Т. 2. 670 с. 

 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5526-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5526-
http://www.itup.com.ua/

