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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Науковці, докторанти, аспіранти, студенти, педагоги-практики,
члени громадських організацій!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю
«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія
особистісного зростання дитини
з особливими освітніми потребами»
(Друга школа технологій інклюзивної освіти),
яка відбудеться 8-9 листопада 2018 року
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:
1. Інклюзивна освіта як педагогіка індивідуального підходу.
2. Біологічні, екологічні та соціальні чинники відхилень у фізичному і психічному розвитку
дітей.
3. Інклюзія в контексті концепції «Нова українська школа».
4. Нормативно-правові та організаційні засади роботи фахівців
в умовах інклюзивної освіти.
5. Інноваційні технології в роботі з різними категоріями дітей з функціональними
обмеженнями.
6. Обдарована дитина як особистість з особливими освітніми потребами.
7. Громадські організації як суб’єкти регіонального інклюзивного освітнього простору.
8. Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів.
9. Досвід упровадження інклюзивного підходу в сучасному закладі освіти.
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.
Адреса проведення конференції: Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського (кафедра дошкільної та початкової освіти), 21100, м. Вінниця, вул.
Острозького, 32.
Форма участі в конференції: безпосердня, дистанційна.
Тези учасників конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції. Організаційний внесок для учасників (ураховується друк
програми, сертифікат учасника конференції та канцелярські витрати) становить 100 грн. Оплата
однієї сторінки збірника тез – 30 грн.

Оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку». Номер картки
одержувача:
4731 2191 1064 7587 Сіваш Тетяна Демидівна (призначення платежу:
«Конференція_інклюзія»).
Розсилку матеріалів буде здійснено протягом 30 днів після закінчення роботи конференції
через відділення «Нової пошти» за рахунок коштів автора.

Порядок подання матеріалів та реєстрації
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати 1 листопада 2018 року (включно) в
оргкомітет на dpovdpu@gmail.com:
1) заявку за формою, що додається (додаток 1);
2) тези доповіді (додаток 2);
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску;
4) відскановану електронну копію підтвердження сплати за публікацію;
5) відео-виступ з доповіддю (за бажанням);
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника, наприклад: Петренко_Заявка,
Петренко_Тези, Петренко_Стаття, Петренко_Оргвнесок, Петренко_Сплата, Петренко _відео.
Чекаємо на Вашу участь!
Координатори конференції:
+38 096 45 60 711 – Голюк Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.
+38 067 96 18 178 – Кіт Галина Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан
факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського.
+38 096 46 94 183 – Демченко Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник декана з наукової роботи факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.
Додаток 1
ЗАЯВКА
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю
«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини
з особливими освітніми потребами»
(м. Вінниця, 8-9 листопада 2018 року)
1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) ______________________
3. Установа (повна назва установи, посада) ______________________________
4. Місто, країна _____________________________________________________
5. Контактний телефон, E-mail ____________________________________
6. Поштова адреса для направлення матеріалів конференції (відділення «Нової пошти»)
___________________________________________________________
7. Тематичний напрям роботи конференції _______________________________
8. Тема доповіді ______________________________________________________
9. Науковий керівник (для студентів, аспірантів) – ПІБ, наукова ступінь, вчене звання, посада
_______________________________________________________
____________________________________________________________________
Додаток 2
Вимоги до оформлення тез доповіді
Структура тез:
1. Назва тез посередині рядка (великими літерами, напівжирний).
2. Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), повна
назва установи, де навчається або працює автор; країна (по центру, курсив).
3-4. Через рядок продублювати попередні два пункти англійською мовою.
5. Ініціали та прізвище наукового керівника (для студентів та аспірантів), науковий
ступінь, вчене звання (по центру).
6. Через рядок – анотація українською мовою (2-3 речення, курсив).
7. Ключові слова укр. мовою (4-8 слів або словосполучень, курсив).

8-9. Продублювати попередні два пункти англійською мовою.
10. Через рядок – текст статті однією з робочих мов конференції.
11. Через рядок – список використаних джерел (в алфавітному порядку без використання
автоматичної нумерації).
Загальні вимоги:
Назва статті, інформація про автора, текст статті, анотації, ключові слова друкуються на
аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman 14, абзацний
відступ – 1,25 см. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти чи малюнки, що використанні у статті,
повинні бути чорно-білими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word,
не приймаються. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних
дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад:
[7, с. 35]. Сторінки статті не нумеруються. Список використаних джерел (без повторів)
оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» (міжрядковий
інтервал – 1, розмір шрифту – 10).
Обсяг тексту: від 3-х до 5-и сторінок зі списком використаних джерел. При
перебільшенні обсягу сплачується 15 грн. за кожну повну чи неповну додаткову сторінку.
Приклад оформлення тез
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