
Тези і заявки надсилати: 
 

В електронному варіанті окремими 
файлами: 
–  заявку учасника конференції 
(Петренко І.С._заявка) 
–  тези (Петренко І.С._тези) 
–  відскановану (сфотографовану) копію 
переказу організаційного внеску 
(Петренко І.С._оплата). 

тема листа: Петренко І.С._секція  _______ 
                                                                                                               (номер секції) 
на e-mail: pedagogika.karazin@gmail.com 
 
 
 
К о н т а к т н і   т е л е ф о н и :  
кафедра педагогіки 
+38-057-707-51-78 
Назаренко Інна Григорівна 
Тел.: +38-067-280-34-90 
Цапко Людмила Іванівна 
Тел.: +38-096-346-65-74 
 
 
 
 
 
 
 

Адреса оргкомітету конференції: 
Україна, 61002, м. Харків,  майдан 
Свободи, 6, к. 612, Харківський 
національний університет імені 
В.Н. Каразіна 
 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДИК 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ» 

 
19-20 листопада 2020 року 

 
Прізвище ім’я по батькові _____________  
Науковий ступінь _____________________  
Вчене звання _________________________  
Місто, країна _________________________  
Освітня установа ___(повна назва)_______ 
______________________________________ 
Посада _______________________________  
Телефон _____________________________  
Адреса «Нової пошти» ___(повна адреса)__ 
Е-mail _______________________________  
Назва доповіді ________________________  
______________________________________ 
Секція №_назва________________________ 
______________________________________ 
 
Планую (необхідне підкреслити):  
• приїзд і особисту участь у роботі 
конференції; 
• дистанційна участь в роботі конференції 
(участь по Zoom); 
• тільки публікацію матеріалів. 
Вказати необхідність технічних засобів для 
виступу: комп’ютер, мультимедійний 
проектор, скайп, інше. 
«___» ___________ 2020 р. 
 

Заповнення всіх пунктів заявки є 
обов’язковим! 

Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна 
 
 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДИК 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ» 

 
19-20 листопада 2020 року 

 
Присвячена 170-річчю заснування 

кафедри педагогіки» 
 
 
 
 
 
 

м. Харків



 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської 
науково-методичної конференції: 

«Теорія і практика реалізації сучасних 
педагогічних методик та технологій в освіті» 

 

Мета конференції: обмін досвідом щодо 
створення й використання педагогічних методик 
та технологій в сучасній освіті. 

Завдання конференції: простежити історію 
розвитку і сучасний стан реалізації методик та 
технологій в освіті; проаналізувати і оцінити 
проведені наукові дослідження з точки зору їх 
результативності та застосовності в освіті; 
сприяти впровадженню сучасних інноваційних 
технологій в закладах освіти. 

 
Міждисциплінарний характер наведених 

проблем дає змогу розглядати їх практично в 
кожній із секцій: 

1.  Співвідношення традицій та інновацій в 
освітньому просторі. 

2.  Педагогічні технології та актуальні 
методики навчання й виховання у просторі 
формальної, неформальної, інформальної 
освіти: особливості впровадження. 

3.  Інформаційно-комунікаційні технології в 
умовах викликів сучасності. 

 
 
 
 
Конференцію включено до переліку 

проведення наукових конференцій з проблем 
вищої освіти і науки в системі Міністерства 
освіти і науки України (Посвідчення № 814 від 
19.12.2019 р.)

Для участі в роботі конференції необхідно 
до 23 жовтня 2020 року подати на е-mail: 
pedagogika.karazin@gmail.com такі 
матеріали: 
• заявку на участь у роботі конференції 
(див. форму заявки); 
• тези доповіді до збірника матеріалів 
конференції українською, російською або 
англійською мовами; 
• копію квитанції про сплату 
організаційного внеску у розмірі: 
250  гривень – для учасників, які бажають 
отримати пакет учасника в друкованому 
варіанті (програма конференції, збірник тез 
доповідей, сертифікат учасника); 
150  гривень – для учасників, які бажають 
отримати пакет учасника в електронному 
варіанті (програма конференції, збірник тез 
доповідей, сертифікат учасника). 

Надсилання копії квитанції про сплату є 
обов’язковим (сканована копія разом із заявкою 
та тезами). 

 
Переказ коштів за участь у конференції 

здійснюється поповненням рахунку на картку 
ПРИВАТБАНКУ № 4149 4390 1575 0254 на 
прізвище: Назаренко Інна Григорівна. 

Комісія за переказ коштів сплачується 
учасником конференції. 

 

Доставку матеріалів конференції 
(друкований варіант) сплачує отримувач 
(автор тез). 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей: 
Тези доповіді подаються файлом обсягом 3 –

5 сторінок формату А4, орієнтація – книжна, усі 
поля 2,5 см, міжрядковий інтервал 1,3, шрифт 
Times New Roman 14 кегель. Після тез 
подається список використаних джерел 
інформації (у разі необхідності), що має бути 
оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання». 

На першій сторінці тексту необхідно 
розмістити: 

перший рядок – по лівому краю вказується 
прізвище та ініціали автора (авторів) – не 
більше трьох; 

другий та третій рядок – вказується повна 
назва освітньої установи (без абревіатури); 

четвертий рядок – назва тез (друкується 
великими літерами по центру). 

Далі через вільний рядок з абзацу 
подаються матеріали (зміст) тез. 

Тези мають бути побудовані за такою 
структурою: постановка проблеми, основна 
мета виступу, виклад основного матеріалу з 
повним обґрунтуванням отриманих результатів, 
висновки з дослідження і перспективи 
подальших розробок. 

Текст тез має бути повністю відредагований 
та перевірений на плагіат. За зміст тексту та 
наявність помилок відповідальність несуть 
автори. 

 
Тези, що не відповідають вимогам 

публікуватись не будуть. 
Чекаємо на Вас! 


