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Вельмишановні колеги!
Науковці, докторанти, аспіранти, студенти, педагоги-практики!
Запрошуємо Вас узяти участь
у V Всеукраїнській науково-практичній конференції
з міжнародною участю
«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія
особистісного зростання дитини
з особливими освітніми потребами»
(V школа технологій інклюзивної освіти),
яка відбудеться 17-18 листопада 2021 року
(м. Вінниця)
у рамках проєкту програми Erasmus + Jean Monnet Module
620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
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ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
Нормативно-правові, управлінські та організаційні засади роботи фахівців соціономічного
профілю в умовах інклюзивної освіти.
Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами у середовищі різноманітності та
інклюзії: європейські підходи й український досвід.
Соціально-виховна робота і навчання дітей з інвалідністю у Новій українській школі: реалії
та перспективи.
Педагогічні технології роботи з різними категоріями дітей з особливими освітніми
потребами в сучасних умовах (з інвалідністю, обдарованими, малозахищеними, груп ризику
тощо).
Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої
діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору.
Нормотипові діти дошкільного і молодшого шкільного віку в інклюзивному освітньому
середовищі: особливості розвитку і психолого-педагогічний супровід.
Громадські й волонтерські організації як суб’єкти створення інклюзивного освітнього
простору.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.
Адреса проведення конференції: Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського (факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної),
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100.
Форма участі в конференції: очна, дистанційна.
В умовах карантинних обмежень конференція буде проходити в онлайн форматі.
Для участі в конференції необхідно до 15 листопада 2021 року (включно) надіслати на
електронну адресу оргкомітету kdpo.vdpu.conference@gmail.com наступні матеріали (в темі
листа вказати «Конференція Інклюзія»):
1) реєстраційну картку учасника (додаток 1);
2) тези доповіді (показник оригінальності не менший за 75%);
3) відео-виступ з доповіддю (за бажанням);
4) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (оплата:
картка Приватбанк 5168745106823054 Білик Тетяна Сергіївна, призначення платежу:
«Конференція_інклюзія» ПІБ учасника).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника, наприклад: Петренко_Заявка,
Петренко_Тези, Петренко_Сплата, Петренко_відео .
Вимоги до оформлення матеріалів:
Структура тез:
1. Назва тез посередині рядка (великими літерами, напівжирний).
2. Прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), ступень вищої
освіти, повна назва установи, де навчається або працює автор; країна (по центру, курсив).
3. Ініціали та прізвище наукового керівника (для студентів і аспірантів), науковий ступінь,
вчене звання (по центру).
4. Через рядок продублювати 1 і 2 пункти англійською мовою.
5. Через рядок – анотація українською мовою (2-3 речення, курсив).
6. Ключові слова українською мовою (4-8 слів або словосполучень, курсив).
7. Продублювати попередні два пункти англійською мовою.
8. Через рядок – текст статті однією з робочих мов конференції.
9. 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, використані в статті, повинні бути чорнобілими, чіткими, у форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не приймаються. У
тексті статті посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається
порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35]. Сторінки статті
не нумеруються. При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм: між словами
ставити тільки один пробіл; розрізняти тире (–) та дефіс (-); лапки використовувати у варіанті « »;
апостроф використовувати у варіанті ’ (об’єкт, зв’язок, обов’язково тощо). Список використаних
джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:»
(міжрядковий інтервал – 1, розмір шрифту – 10). Бібліографічний опис списку літератури
оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання». Нумерація використаних джерел зі списку здійснюється вручну.
Обсяг тексту: до 5-х сторінок зі списком використаних джерел, показник оригінальності
не менший за 75%. При перебільшенні обсягу сплачується додатково 50 грн.
Електронний варіант збірника матеріалів конференції буде розміщено на сайті:
https://sites.google.com/vspu.edu.ua/conference-inclusive-education

Фінансові умови:
організаційний внесок - 100 грн, що включає: організаційні витрати на проведення
конференції, електронний варіант програми конференції та сертифіката, доступ до відеозаписів
пленарного засідання і майстер-класів; 200 грн., що включає: організаційні витрати на проведення
конференції, електронний варіант програми конференції та сертифіката, публікація тез у
електронному збірнику матеріалів, доступ до відеозаписів пленарного засідання та майстер-класів;
участь безкоштовна - у тематичному напрямі 5 «Розвиток soft skills дітей з особливими
освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього
простору» (в рамках проєкту програми Erasmus + Jean Monnet Module 620252-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-MODULE) із сертифікатом учасника та підвищення кваліфікації на майстер-класах
конференції (лише з цього напряму), публікацією тез.
За довідками звертатися за телефонами:
+38 096 171-57-97 – Білик Тетяна Сергіївна – асистент кафедри початкової освіти ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського;
+38 067 858-33-18 – Грошовенко Ольга Петрівна – доцент, завідувач кафедри початкової освіти
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
+38 093 285-76-33 Хіля Анна Вікторівна – старший викладач кафедри початкової освіти ВДПУ
імені Михайла Коцюбинського;
+38 067 877-27-83 Колосова Олена Вікторівна – старший викладач кафедри дошкільної освіти,
заступник декана з наукової роботи.
За бажанням учасники мастер-класів (18.11.2021 р.) можуть отримати сертифікати про
підвищення кваліфікації (6 годин). Вартість сертифікату – 170 грн.
З питань отримання сертифікату до 17 листопада 2021 року потрібно
звернутися за електронною адресою drozdtm@meta.ua
Учасники конференції можуть подати матеріали до фахового збірника наукових праць «Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми»
Збірник індексується у Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека
ім. Вернадського, Academic Resource Index, Scientific Social Community, включено до Переліку
наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних
робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту», 014 «Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (Наказ МОН України
№886 від 02.07.2020 р.).
1) Статті подавати лише в електронному вигляді за адресою sit@vspu.edu.ua або Любарській
Л. А l.liubarska@vspu.edu.ua.
2) Стаття до друку приймається лише за умови позитивних результатів перевірки на плагіат та
сліпого рецензування.
3) Вартість публікації в друкованому примірнику збірника складає 750 грн., в електронному –
375 грн. ОПЛАТУ за публікації просимо надсилати поштовим переказом Любарській
Людмилі Андріївні на адресу: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001 (або передати їй
особисто, корп. 1, каб. 221; тел. моб. 097-494-51-30), але тільки після підтвердження про
прийом матеріалів.
4) Вимоги
до
оформлення
статей
–
на
сайті
збірника
за
адресою:
https://vspu.net/sit/index.php/sit/about/submissions
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з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія
особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»
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підкреслити)
Публікація статті в категорії Б
Публікація тез
Участь без доповіді та публікації
Номер тематичного напряму
Повна назва доповіді / статті / тез
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Зразок оформлення тез доповіді
ПРОЯВИ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ТВОРЧОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
Маслянко Ольга, здобувач ступеня вищої освіти «магістр»
Науковий керівник: О.П. Демченко, кандидат педагогічних наук, доцент
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
IDENTIFY THE MANIFESTATIONS OF GIFTEDNESS AND CREATIVITY IN
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A SCIENTIFIC PROBLEM
Maslianko Olga, master’s student
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Ukraine)
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