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Інформація про захід 

 

Організатором науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, 

теорія, практика» є Приватна установа «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана».  

Збірнику тез наукових доповідей присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та 

ББК. 

Інформація про участь 

 

Учасникам необхідно до 5 квітня 2018 року (включно) заповнити реєстраційну 

картку учасника на сайті інституту та надіслати тези доповіді в електронному 

вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на 

електронну адресу av.zinevich@gmail.com  

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

«Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» 

 
Дніпро, Україна 

12-13 квітня 2018 р. 

 

Взяти участь у роботі конференції запрошуються 

науковці, аспіранти, магістранти, студенти, а також представники 

сфери освіти та практикуючі психологи 
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Робочі мови заходу: українська, російська та англійська. 

Форма участі: очна та заочна. 

Місце проведення: актова зала Міжнародного гуманітарно-педагогічного 

інституту   «Бейт-Хана» 

 

Основні тематичні напрямки конференції 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

✓ Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова; 

✓ Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; 

✓ Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

✓ Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) – назва 

тез; другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) – 

прізвище та ініціали автора; третій рядок (шрифт курсив, вирівняний по центру) 

– вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають), посада; четвертий 

рядок (шрифт напівжирний, вирівняний по центру) – навчальний заклад або 

місце роботи, місто, країна. 

Наприклад: 

 

 
 

 

   УДК 37.011.31 

 

Шевченко Л. В.,  

старший викладач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинскього 

 

ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ 

В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ К. Д. УШИНСЬКОГО 

 

 

✓ Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються; 

✓ Реформування освіти України: філософський,  

теоретичний, прикладний аспекти 

✓ Формування етнічної самосвідомості студентської молоді: проблеми і 

перспективи 

✓ Актуальні проблеми психології навчання та розвитку особистості 

в умовах сучасного суспільства 

✓ Розвиток творчої особистості у системі музичної освіти 

✓ Сучасні психолого-педагогічні технології процесу навчання 

 



 

✓ Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література". У тексті 

посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового 

номера джерела за списком, а через кому номер сторінки, наприклад: [5, c. 57–

61]. 

 

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції 

(наприклад, Петров_тези.doc). 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування 

матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог. 

 

Організаційний внесок 

 

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 150 грн. і 

використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез 

доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.  

2. Організаційний внесок учасника конференції сплачується на  р/р  

26001060762368  в  КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ    23371466  

Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-

педагогічний інститут «Бейт-Хана». 

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції                             

(обов’язково вказати ПІБ платника та суму до сплати!). Квитанція про оплату 

подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету 

конференції електронною поштою. 
 

3. У разі заочної участі у конференції збірник тез буде відправлений учасникам на 

поштову адресу, вказану у заявці, протягом місяця по закінченні заходу. 

 
4. Витрати, пов'язані з проїздом та проживанням, оплачуються учасником конференції за 

власний рахунок або за рахунок сторони, що відправляє. 

 

Контакти 

    

В разі виникнення будь-яких питань, пишіть на електронну пошту або 

телефонуйте за нижче вказаними номерами:  
www.bethana.org.ua 

066 907 02 23, 097 749 36 96 – Зіневич Антоніна Василівна  

zinevich_av@i.ua  

067 631 00 70, 063 679 22 27 – Камінська Анастасія Миколаївна 

nastya7info7ue@gmail.com 

 

 

Заздалегідь вдячні за Вашу участь! 
 


