Міністерство освіти і науки України
Всеукраїнська культурно-освітня асоціація гуманної педагогіки
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський обласний осередок гуманної педагогіки
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у ІІІ Всеукраїнській науковопрактичній майстерні з гуманної педагогіки
«Гуманізація – найкоротший шлях до особистості»
Лейтмотив: «Учень — це той, хто шукає світла, вчитель — той, хто його
несе». (Ш.Амонашвілі)
Мета: запровадження ідей духовного гуманізму в сучасний освітній та
суспільний простір, обмін новітніми напрацюваннями з питань гуманізації
освітнього процесу, знайомство з досвідом кращих педагогів-гуманістів
України,

збагачення

творчого

потенціалу

педагогічних

працівників,

підтримання й поширення ідей гуманізму.
Місце

проведення:

імені А. С. Макаренка,

Кременчуцький
вул. Лізи

педагогічний

Чайкіної,

б. 33,

коледж

м. Кременчук,

Полтавська обл.
Форма проведення: очно-дистанційна, заочна.
Дата проведення: 24 вересня 2021 р.
Тематичні напрями:
1. Підготовка майбутнього педагога до здійснення професійної
діяльності на засадах гуманної педагогіки.

2. Гуманізація освітнього простору в закладах дошкільної освіти.
3. Ідеї гуманної педагогіки в теорії та практиці початкової освіти.
4. Реалізація засад гуманної педагогіки при викладанні освітніх
дисциплін в середній, старшій школі та в закладах позашкільної освіти.
5. Гуманістичний підхід як засіб самореалізації особистості педагога.
6. Нові виклики сьогодення: дистанційна освіта.
До участі запрошуються керівники та педагоги всіх категорій закладів
дошкільної та загальної середньої освіти, практичні психологи, працівники
закладів позашкільної освіти, педагогічні й науково-педагогічні працівники
закладів вищої освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти,
студенти педагогічних та психологічних факультетів вишів, магістранти,
аспіранти, методисти рай-(міськ-)методкабінетів, бібліотечні працівники,
методисти інформаційно-методичних центрів освіти, працівники культури,
батьки та всі, кого хвилює стан освіти та майбутнє нашої країни.
Вартість друку тез в електронному збірнику складає 100 грн., що
передбачає індексацію збірника DOI та індексацію кожної роботи в Google
Scholar.
За результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної майстерні з
гуманної педагогіки заплановано видання збірника тез «Гуманізація –
найкоротший шлях до особистості». Його друкований варіант випускається
на замовлення, вартість становить 250 грн.
Електронний збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
майстерні та сертифікати учасників (6 год.) будуть розміщені на сайті
https://kpk.edu.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%
D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97/ через 10 днів після проведення
заходу.
Офіційна мова – українська, англійська.
Умови участі:
Для участі у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної майстерні
необхідно

заповнити

до

15.09.2021 р

онлайн-заявку

за

посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccdDHo5agvlV-LXfCu0c8IGcrBOvVAtBk2FcEt7AAp24GFw/viewform
Заповнення заявки учасника передбачає завантаження наступних файлів:
1)

тези доповіді (Сколенко_тези);

2)

копію квитанції про сплату вартості друку тез (Соколенко_квитанція);

3)

копію квитанції про сплату вартості збірника за умови його

замовлення (Соколенко_квитанція_2).
Оплату за збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
майстерні (за умови його замовлення) та оплату вартості друку тез
(обов’язково) перераховувати за банківськими реквізитами:
Платник: прізвище, ініціали.
Одержувач:

Кременчуцький

педагогічний

коледж

імені

А.С.

Макаренка
р/р UA598201720314251006202036443
ДКСУ м. Київ
код 02125496
МФО 820172
Призначення платежу: за участь у майстерні з гуманної педагогіки;
Дистанційно можна взяти учать у конференції за допомогою
платформи Zoom.
Ідентифікатор конференції: 826 5191 6842
Код доступу: 116953
Вимоги до оформлення тез:
1.

Обсяг тез – до 4 сторінок при форматі сторінки А 4 (297х210 мм),

орієнтація – книжкова.
2.

Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.

3.

Шрифт

–

Times

New

Roman,

розмір

шрифту –

14 пт.,

міжрядковий інтервал – 1,5.
4.

Перший рядок –прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний

курсив, вирівняний по правій стороні); другий рядок – науковий ступінь,

вчене звання для осіб, які їх мають / освітньо кваліфікаційний рівень який
здобувають / посада (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) третій
рядок –повна назва установи, де працює або навчається автор (шрифт курсив,
вирівняний по правій стороні), четвертий рядок – місто (шрифт курсив,
вирівняний по правій стороні).
5.

Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка

(прописні літери, шрифт напівжирний, без крапки)
6.

Нижче, через один інтервал – текст тез, вирівняний по ширині з

абзацним відступом зліва 1,25 см.
7.

Сторінки тез не нумеруються.

8.

За наявності таблиць чи рисунків дотримуйтесь вимог до їх

оформлення:
Таблиця 1.
Назва таблиці
Віковий період

Провідна
діяльність

Новонароджений Емоційне
спілкування

Особистісні
новоутворення
Комплекс
пожвавлення

Соціальна
ситуація
розвитку
Максимальна
соціалізація,
мінімальні
засоби
спілкування

Психічні факти

Психічні процеси

Психічні стани

Психічні властивості

Рис. 1. Психічні факти
9.

Використані джерела подаються в кінці тексту, які оформляються

відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
10.

Посилання на використані джерела у тексті позначаються

квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за
списком, номеру сторінки. Наприклад: [5, c. 57].

Важливо: одноосібні тези студентів та магістрантів будуть публікуватись
лише із зазначенням прізвища, ініціалів, наукового ступеня, вченого звання
наукового керівника.
Тези приймаються до друку, якщо унікальність становить не менше 40%.
Програми для перевірки тексту на унікальність (безкоштовні):
Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat
Онлайн сервіси перевірки на плагіат:
Antiplagiat, Content-watch, text.ru, strikeplagiarism.com, PlagiarismCheck
Зразок оформлення тез доповідей:
Іваненко Т.І.,
викладач суспільних дисциплін,
Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка,
м. Кременчук
Холопова В.І.,
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка,
м. Кременчук
КОНЦЕПТ «ФІНАНСОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО Й ПЕДАГОГІКУ
Текст тез … [1, с. 23-25].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства:
теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с.
Електронна адреса оргкомітету: kremped_kpppo@ukr.net
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
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