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 Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  

 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у заходах, присвячених процесам освітньої реформи в Україні:  

круглому столі та науково-методичному семінарі 

 

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ», 

 

 
які відбудуться 19 березня 2021 року о 10:00 в онлайн-форматі. 

 

До участі запрошуємо педагогічних працівників дошкільної та загальної середньої освіти, викладачів 
закладів вищої освіти, психологів та соціальних працівників, аспірантів, докторантів, наукових 

працівників, а також студентів педагогічних професій. 

 
Мета – консолідація зусиль фахівців та громадськості щодо впровадження завдань реформи освіти, 

формування інклюзивного середовища та розбудови інклюзивного суспільства. 

 

План проведення: 

1. Круглий стіл (10-00 – 11:30) 

Під час круглого столу плануються виступи трьох спікерів - провідних вітчизняних фахівців з питань 

інклюзивної освіти. 

2. Науково-методичний семінар (11:40 год. –14:30 год.) за напрямами:  

1 . Інклюзивна освіта: реалії та перспективи 

2 . Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами 

3. Професійна підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 
Формат проведення: дистанційний  

Робоча мова семінару: українська, (іншомовні виступи в перекладі - російською). 

 
Учасники круглого столу та науково-методичного семінару можуть подати 

- тези, які будуть розміщені в електронному збірнику «Вісник психології і педагогіки» (Режим доступу: 

https://www.psyh.kiev.ua/); 
- статтю, що буде розміщена у науковому виданні ІСПП «Наукові студії соціальної та політичної 

психології». Вимоги за посиланням https://ispp.org.ua/2019/11/11/vimogi-do-statej-ta-shablon/ 

За бажанням учасники можуть замовити Сертифікат, який засвідчує участь у заходах (круглий 

стіл, науково-методичний семінар). 
Для участі в роботі заходів необхідно заповнити google-форму заявки за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/190JLgyGHLG51iRRxHvD1WI2GFHBOO-

P2mpneknpGOVo/edit?usp=sharing При реєстрації можна завантажити підготовлені тези або впродовж 
наступних 2 днів надіслати оргкомітету тези (статтю) за адресою lpsp@ispp.org.ua.   

 

Участь у заході безкоштовна. Для бажаючих отримати Сертифікат та опублікувати тези – 
оргвнесок (вартість Сертифікату одного із заходів - 50 грн., обох – 80 грн.; вартість публікації тез – 

https://www.psyh.kiev.ua/
https://ispp.org.ua/2019/11/11/vimogi-do-statej-ta-shablon/
https://docs.google.com/forms/d/190JLgyGHLG51iRRxHvD1WI2GFHBOO-P2mpneknpGOVo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/190JLgyGHLG51iRRxHvD1WI2GFHBOO-P2mpneknpGOVo/edit?usp=sharing
mailto:lpsp@ispp.org.ua


30 грн., статті у науковому виданні ІСПП «Наукові студії соціальної та політичної психології» 

приймаються і оплачуються за вимогами редакції збірника https://ispp.org.ua/2019/11/11/vimogi-do-statej-

ta-shablon/) 
Подача заявки та матеріалів - до 15 березня 2021 р. включно за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/190JLgyGHLG51iRRxHvD1WI2GFHBOO-

P2mpneknpGOVo/edit?usp=sharing 

до 15 березня 2021 р. надіслати на електронну пошту лабораторії психології спілкування 

lpsp@ispp.org.ua: 

1. текст тез доповіді для публікації у збірнику матеріалів згідно нижче зазначених вимог;  

2. скан-копію квитанції про сплату оргвнеску згідно обраної форми участі. 

В полі листа «ТЕМА» обов’язково написати: Інклюзія_19.03.2021_Прізвище. 

НАЗВА ФАЙЛУ з текстом публікації повинна містити Ваше прізвище та слово «тези 

(стаття)». Наприклад: «Самійленко_тези».  

 

Автор несе повну відповідальність за достовірність інформації, що міститься в поданих 

матеріалах, та їхнє граматичне і стилістичне оформлення. 

 

Реквізити оргвнеску: 

Оргвнесок сплачується на карту Приватбанку 5168 7573 8624 6682 

(Бевз Галина Михайлівна) 

Призначення платежу: благодійний внесок від _ (вказати Ваше П.І.Б.) 

 

Контактні телефони організаторів:  

+ 38 (093) 236-08-10 – Мельник Аліна Юріївна 

+ 38 (097) 828-95-90 – Гриценок Людмила Іванівна, 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 

в електронному збірнику наукових праць «Вісник психології і педагогіки» 

 

Обсяг публікацій: тези – до 5 сторінок формату А4, стаття – 6-12 сторінок формату А4.  

Електронний варіант: редактор Word, файл з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, 

кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: нижнє, верхнє – праве, ліве – 2 см.; абзацний відступ 

– 1,25 см. Текст набирається без переносів.  

Всі блоки розміщуються через інтервал! Сторінки не нумеруються! 

 

Приклади оформлення тез  

 

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ 

 
Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами), 

посада, місце роботи, 

науковий ступінь, вчене звання (за наявності), 

ORCID (за наявності) 

  

Текст тез: вступ, результати дослідження, висновки. 

 

Список використаних джерел 
( друкується в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних вимог) 

1. 

2… 
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