
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про захід 

 

Організатором ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з 

міжнародною участю) «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» є 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-

педагогічний інститут «Бейт-Хана» та Дніпропетровська академія музики 

ім. М. Глінки.  
Збірнику тез наукових доповідей присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК 

та ББК. 

Інформація про участь 

 

Учасникам необхідно до 20 лютого 2019 року (включно) заповнити 

реєстраційну картку учасника за посиланням 

https://goo.gl/forms/fhiiXMWQlryJsKNs1 та надіслати тези 

 

 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

«СУЧАСНА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, 

ПРАКТИКА» 

 
Дніпро, Україна 

12 березня 2019 р. 

 

До участі у роботі конференції запрошуються 

науковці, аспіранти, магістранти, студенти, а також представники 

сфери освіти та практикуючі психологи 

https://goo.gl/forms/fhiiXMWQlryJsKNs1


доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про 

сплату організаційного внеску на електронну адресу zbirnuk.bethana@gmail.com 

Робочі мови заходу: українська, російська та англійська. 

Форма участі: очна та заочна. 

Місце проведення: м. Дніпро, площа Успенська, 5-Д, актова зала Міжнародного 

гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана». 

Реєстрація: 12 березня з 10:00 до 11:00 

Початок конференції: об 11:00. 

 

Основні тематичні напрямки конференції 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

 Обсяг тез до 5-ти сторінок у форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова; 

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

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

 Послідовність розміщення елементів тез:  

• УДК;  

• ім’я та прізвище автора;  

• назва тез (великими літерами по центру);  

• виклад основного матеріалу тез;  

• джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та 

літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»;  

Посилання оформлюються в квадратних дужках 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 із проведенням конференції, 

опублікуванням збірки тез доповідей, видання програми. Оргкомітет здійснює 

 Проблеми інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення; 

 Професійне самовдосконалення педагога; 

 Сучасні підходи до формування змісту вищої освіти; 

 Національне та громадянське виховання у сучасній вищій школі; 

 Розвиток лідерської компетенції студентства у глобалізованому світі; 

 Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання; 

 Питання самоактуалізації особистості в умовах полікультурного 

середовища; 

 Філософія освіти 

mailto:zbirnuk.bethana@gmail.com


 

пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції 

«Новою поштою» (оплата за пересилку при отриманні) або Укрпоштою.  

2. Реквізити для здійснення оргвнеску: 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 збірник матеріалів конференції 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 відряджуючої сторони. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СУЧАСНА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА» 

 

Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Посада  

Місце роботи: 

ВНЗ, кафедра  

(без скорочень) 

 

Контактні 

телефони 

E-mail 

 

ПІБ, наук. 

ступінь, вч. 

звання, посада, 

місце роботи 

наукового 

керівника 

 

Поштова адреса, 

номер відділення 

Нової пошти 

 

Тема доповіді   

Секція 

конференції 

 



 

 

 

Контакти 

 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-

педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

49044, м. Дніпро, площа Успенська 5-Д. 

Для довідок з питань конференції: 0662125422, 0674581373 – Дубінська Катерина 

e-mail: katehistoria2017@gmail.com  

 

Заздалегідь вдячні за Вашу участь! 

 

 

Форма участі 

(необхідне 

підкреслити) 

 очна;  

 заочна 

Потреба в 

офіційному 

запрошенні 

Так (посада та ПІБ особи, 

на ім’я якої необхідно 

надіслати офіційного 

листа)  

Ні 
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