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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

 

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ  
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
 

26 листопада 2020 року 
 

Мета конференції: 
обговорення та визначення загальних стратегій вирішення існуючих проблем щодо 
реалізації принципів інклюзивної освіти; вдосконалення змісту і форм соціальної, 
педагогічної та психологічної роботи з учнями та студентами з особливими освітніми 
потребами в інклюзивному освітньому просторі.  

 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Інноваційні технології навчання дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами. 
2. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з 

особливими освітніми потребами. 
3. Психологічні проблеми дітей та молоді з інвалідністю: шляхи їх вирішення. 
4. Нормативно-правове, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення 

інклюзивного навчання в закладах освіти. 
5. Актуальні аспекти організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців 

для роботи з людьми з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі. 
6. Сучасні здоров’язберігаючі технології та методи реабілітації осіб з інвалідністю: 

вітчизняний та закордонний досвід застосування. 
 

Початок роботи конференції – 26 листопада 2020 року об 1100 
 

Для участі у конференції просимо обов’язково заповнити онлайн-заявку: 

https://forms.gle/9Fosa1LvA5rCqG9X6 
до 23 листопада 2020 року (включно) 

 
та надіслати тези доповіді на адресу hist.km.nauka@gmail.com.  

 

https://forms.gle/9Fosa1LvA5rCqG9X6


Фінансові умови 
Учасникам конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 

100 грн. (програма, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції в 

електронному вигляді). 

Для докторів наук та іноземних учасників участь у конференції безкоштовна. 

Організаційний внесок можна перерахувати на розрахунковий рахунок. Копію 

документа щодо оплати обов’язково надіслати електронною поштою на адресу: 
hist.km.nauka@gmail.com 

Банківські реквізити оргкомітету: 
Одержувач: Фонд "Добробут Поділля XXI століття" 

Код 26432257 
Р/р UA073282090000026004010003052 

Акціонерний банк "Південний" (м.Одеса) 
Вказати: Благодійна допомога (ПІБ) 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
Тези доповідей подаються в електронному вигляді (вкладеним файлом електронною 

поштою). 

Друкований текст у редакторі WORD; обсяг тез до 3-х сторінок; формат аркуша А4; 

шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: 

всі 20 мм; вирівнювання по ширині. 

Література подається загальним списком у кінці тез, кегль 13. Список складається за 

чергою посилань у тексті (а не за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу 

ставляться в квадратні дужки […].  

У першому рядку розмістити назву доповіді (по центру великими літерами) – шрифт 

Times New Roman, кегль 14 жирний; нижче – прізвище, ім’я, по батькові автора – шрифт 

Times New Roman, кегль 10; назва організації (повна – шрифт Times New Roman, кегль 9). 

Для електронної пошти – формат вкладеного файлу з текстом доповіді *.doc або *.rtf. 

Назва файлу: прізвище першого автора (не більше 8 символів).  

Зразок: 

ПРОБЛЕМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
Іваненко Ганна Іванівна 

доцент кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

Текст 

Література: 

Адреса Оргкомітету 
вул. Ярослава Мудрого, 2 А, м. Хмельницький, 29009,  

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 

e-mail: hist.km.nauka@gmail.com 

За довідками звертатись: 
тел. (0382) 70-45-56 (науково-методичний відділ), (066) 168-12-82, (096) 167-79-38, 

(Островська Наталія Олександрівна – завідувач науково-методичного відділу) 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/

