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Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти 

України”, що відбудеться 22-23 березня 2018 року на факультеті природознавства, здоров’я 

людини і туризму Херсонського державного університету.  

Тематичні напрями роботи конференції: 

 Роль корекційного педагога в розбудові системи інклюзивної освіти в Україні. 

 Досвід і перспективи впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 Інноваційні діагностичні та корекційно-педагогічні технології в системі спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

 Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей. 

 Сучасні логопедичні технології. 

 Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та 

їх сімей. 

До участі у Конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, докторанти, аспіранти, педагоги, психологи та адміністрація навчальних закладів, 

представники органів державної влади і громадських організацій, батьки дітей із особливими 

освітніми потребами. 

У програмі конференції планується: 

22.03.18 - пленарне засідання; 

23.03.18 - круглий стіл, презентація авторських монографій, посібників.   

Під час роботи Конференції буде проведено практичні дводенні тренінги: «Технології 

навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії»; «Логопедичний 

масаж у роботі з дітьми при тяжких порушеннях мовлення»; «Діти з глибокими 

порушеннями зору: основи просторового орієнтування, супроводу та навчання». Опис 

тренінгів та умови участі в них наведені нижче. 

Друк статей за результатами роботи Конференції можливий у двох варіантах: 

 В електронному збірнику матеріалів конференції, який буде видано до початку 

конференції і розміщено на сайті Херсонського державного університету, а також надано 

авторам у PDF-форматі. Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст виконується в 

текстовому редакторі Microsoft Word, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, 14 пт. Таблиці, 

малюнки, фотографії подаються на окремих сторінках з відповідними підписами і поясненнями. 

Мова видання – українська, російська, англійська. При оформленні статті варто дотримуватися 

наступної послідовності: індекс УДК (у лівому верхньому куті сторінки), ініціали і прізвище 



авторів (у правому куті сторінки), назва статті (прописними буквами), текст статті (вступ, 

матеріали і методи, результати, обговорення, висновки), список літератури. До статті додаються 

відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, 

місце роботи чи навчання (без скорочень), посада, домашня адреса, контактний телефон, e-mail.  

Вартість однієї сторінки – 25 грн. Термін подачі матеріалів до  01 березня 2018 р. 

 У фаховому періодичному науковому виданні WSIiU „Nowoczesna edukacja: filozofia, 

innowacja; doświadczenie” (Польща).  

Вартість однієї сторінки – 50 грн., поштова пересилка збірника наукових праць (за 

необхідності) оплачується окремо. Термін подачі матеріалів до  22 лютого 2018 р. Вимоги до 

оформлення статей подані нижче. 

 

Заявка на участь у конференції заповнюється по формі, наведеній нижче, і надсилається в 

оргкомітет електронною поштою до 1 березня 2018 р. 

Місце проведення засідань: головний корпус Херсонського державного університету. 

Адреса: 73000, м. Херсон, вулиця Університетська, 27. Проїзд від залізничного вокзалу 

тролейбусом №1 до зупинки «Вул. Кременчуцька», від автовокзалу – маршрутним таксі № 38 до 

зупинки «Університет», маршрутним таксі № 30 до зупинки «Вул. Кременчуцька». 

Реєстрація учасників конференції буде здійснюватись в холі 7-го поверху головного 

корпусу Херсонського державного університету 22 березня 2018 р. з 8.30. 

Початок роботи конференції – 22 березня 2018 р. о 10.00 (ауд. 256, головний корпус ХДУ). 

Оргвнесок для учасників конференції складає 200 грн. (сертифікат, програма та збірник 

матеріалів конференції в електронному варіанті, кава-брейки). Витрати на харчування, 

проживання, транспорт, культурну програму учасники конференції несуть самостійно. 

Пропонується розміщення в готельному комплексі студмістечка (номери на 1-2-3 місця). 

Адреса оргкомітету конференції: 73000, Херсон, вул. Університетська, 27, Херсонський 

державний університет, факультет природознавства, здоров’я людини і туризму.  

Тел.: 8 (0552) 32-67-54 

Адреса для статей та листування: E-mail: sabina@ksu.ks.ua     

Переказ оргвнеску та оплати за публікацію  здійснюється Укрпоштою на адресу: 73030, 

м. Херсон-30, вул. 3-я Текстильна, 26, Яковлевій Світлані Дмитрівні, або на картку Приватбанка 

4149 4978 4886 7067, Лисенко Тетяна Сергіївна, з обов’язковою поміткою «внесок від (ПІБ 

учасника) за публікацію статті» або «оргвнесок від (ПІБ учасника)». Копія квитанції 

надсилається разом із заявкою на e-mail. 

ЗАЯВКА  

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю  

“Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України”  

22-23 березня 2018 року, м. Херсон 

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання __________________________________________________ 

Місце роботи _________________________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________________ 

Поштова адреса, телефон ________________________________________________________ 

Електронна адреса______________________________________________________________ 

Публікація статті (необхідне відмітити): 

– в електронному збірнику матеріалів конференції  □ 

– у фаховому періодичному науковому виданні WSIiU „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; 

doświadczenie”      □ 

Потребую поселення в готельному комплексі студмістечка  

1-місний номер   □       2-місний номер  □        3-місний номер  □   

http://www.edukacjanowoczesna.com/o-czasopismie
http://www.edukacjanowoczesna.com/o-czasopismie
mailto:sabina@ksu.ks.ua


ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, 

які подаються до публікації у фаховому періодичному науковому виданні WSIiU 

„Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” 

Тематичні рубрики видання: Модернізація освіти. Історія педагогіки. Психологія і філософія 

освіти. Спеціальна освіта: дефектологія, спеціальна психологія. Соціальна педагогіка: соціологія, 

філософія науки. Гуманітарна освіта. Медична освіта. Фармацевтична освіта. 

Статті повинні відповідати наступним вимогам: 

Структура статті –  постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті та завдань 

роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших розвідок 

у даному напрямі, список використаних джерел. 

Обсяг статті – до 10 сторінок друкованого тексту (не більш ніж 20 000  знаків), без нумерації 

сторінок формату А-4 бажано англійською мовою (або польською, українською), інтервал – 1,5, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0), 

абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання по ширині. Параметри сторінки: поле верхнє – 2.0 см, 

нижнє – 2.0 см, ліве – 2.0 см, праве – 2.0 см.  

Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104х170) мм2, назву таблиці розміщувати над 

таблицею. Мінімальний розмір шифру таблиць – 10 пт. Малюнки у статтю подавати хорошої 

якості. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис.». Схеми формувати не окремим 

об’єктом, а об’єднувати його у групу (виділення схеми та вибір функції «Групування об’єктів»). 

Файл зберігати у форматі DOC. Ім’я файлу подавати як прізвище автора (авторів).  

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри 

абзацу).  

Посилання на використання в тексті джерела робляться за зразком: [2, c. 364-367], де перше 

число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки 

(діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел розділяються крапкою з комою [1; 4; 

6].  

Елементи заголовку: науковий ступень, вчене звання, прізвище та ініціали автора (авторів), 

місто праці ставиться у першому рядку ліворуч, без абзацного відступу; нижче телефон та e-mail. 

Нижче по центру великими літерами подається назва статті англійською мовою (шрифт 14 

жирний).  

Приклад:  

 

PhD (Рsychology), Professor Mamardashvili M.K. 

University of Computer Science and Skills  

+38 (067) 772 54 99 

mamardashvili@kneu.edu.ua 

 

PEDAGOGICAL AND SOCIAL SUPPORT OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN 

REHABILITATION EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням 

Keywords: курсив) англійською мовою. Перед анотацією жирним шрифтом зазначається 

прізвище та ініціали автора, назва статті англійською мовою. Вимоги до написання анотації: 

інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність, змістовність 

(анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність 

(анотація повинна відбивати логіку опису результатів статті), якість (переклад на англійську 

мови має бути якісним). Англійська анотація 800-1000 знаків.  

 



Приклад: 

Klochko V.C. Research of occupational safety and health of pharmacy professionals as a part 

of adaptive management of organizational culture of pharmacy institutions in Ukraine 

Basic requirements on occupational safety and health issues are studied in the article. Employers and 

employees of Ukrainian pharmacy institutions shall meet these requirements as a part of adaptive 

management of organizational culture. It is established that the documents regulating occupational 

safety and health are important for employees of pharmacy institutions of all types of ownership, and 

they may be included to a separate section of corporate code of a pharmacy institution. The article deals 

with the basic compulsory components of occupational safety and health system depending on the 

number of employees in pharmacy institutions taking into account the specific nature of their activity 

and adaptive management of organizational culture. Guarantees from the state for occupational safety 

and health in pharmacy institutions, terms for providing the safe working conditions required for work 

performance, leisure, food, receiving the social benefits are clarified. According to the considered 

documents, the conditions for creating the occupational safety and health service have been specified as 

a part of the adaptive management of organizational culture, collective bargaining, internal labour 

regulations, safety instructions, etc. within the corporate code and social responsibility of pharmacy 

institutions that will be useful for practical application. 

Keywords: occupational safety and health, pharmacy institutions, safe working conditions, 

employees of pharmacy institutions, employers, occupational safety and health service, organizational 

culture, adaptive management. 

 

У кінці статті подається References (без двокрапки, жирний шрифт). Бібліографічні джерела 

подаються підряд, без відокремлення абзацем; автор праці (або перше слово її назви) 

виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою першоджерела 

та транслітерацією. 
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Обов’язковою умовою є наявність рецензії на статтю провідного фахівця. 

В журнал також приймаються рецензії на докторські монографії обсягом до 2 сторінок 

формату А4. 

В окремому файлі розміщуються відомості про автора, (повністю прізвище, ім’я та по-

батькові, повна назва місця роботи (без абревіатури), посада, науковий ступінь, вчене звання, 

адреса, обов’язково контактні телефони, e-mail).  

Статті, які не відповідають даним вимогам, друкуватись не будуть, матеріали авторові не 

повертаються. 

Подавати відредагований текст статті (без нумерації сторінок), з відомостями про автора та 

рецензію фахівця по електронній пошті sabina@ksu.ks.ua, Czasopismo <ceasc.edu@gmail.com>  

 

Матеріали будуть включені у періодичне видання Wyźszej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 

Polska. 

 

ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ 

«ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ» (10 ГОДИН) 

22.03.18 – 14:00-18:00 

23.03.18 – 10:00-16:00 

Місце проведення: м. Херсон, Херсонський державний університет, кафедра корекційної 

освіти. 

Всі учасники тренінгу отримають сертифікати Центру Компетенцій із зазначенням 

відпрацьованих годин. 

Цільова аудиторія тренінгу: вчителі, вихователі, методисти, логопеди, психологи, соціальні 

педагоги, асистенти педагога, керівники навчального закладу, науковці та студенти відповідних 

спеціальностей. 

Після відвідування тренінгу учасники отримають наступні компетентності: 

- володіти методами та технологіями навчання (адаптації, модифікації навчальних планів, 

програм, розробка індивідуального навчального плану); 

- освоїти технології диференційованого проведення навчальних занять у інклюзивному 

класі/групі; 

- знати критерії оцінювання ступеня засвоювання навчальної програми дитиною з 

особливими освітніми потребами; 

- володіти технологією психолого-педагогічного супроводу дитини; 

- знати, як здійснити психолого-медико-педагогічне партнерство з реабілітаційними 

установами; 

- розуміти особливості роботи з батьками; 

- знати, як модифікувати освітнє середовище; 

- сформувати психологічну готовність у педагогів навчального закладу до інклюзивного 

навчання та ін. 

mailto:sabina@ksu.ks.ua


За усіма питаннями щодо участі у тренінгу звертатися за номером +38 (063) – 356 – 57 – 19 

(Маргарита) 

Тренери: 

Бистрова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор кафедри корекційної 

освіти ХДУ (м. Херсон), доктор хабілітований, професор WSIU (м. Лодзь, Польща).  

Коваленко Вікторія Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної 

освіти та спеціальної психології. ХГПА (м. Харків). 

Чайка Маргарита Сергіївна, керівник з розвитку, провідний тренер Центру компетенцій, 

корекційний педагог, логопед (м. Київ). 

Вартість тренінгу – 1000 грн. (з урахуванням НДС) 

Для учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України” та авторів статей 

збірнику конференції знижка 40 %. 

Реєстрація на тренінг за посиланням: https://goo.gl/WkyNU8 

 

ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ 

«ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ПРИ ТЯЖКИХ ПОРУШЕННЯХ 

МОВЛЕННЯ» (10 ГОДИН) 

22.03.18 – 14:00-18:00 

23.03.18 – 10:00-16:00 

Місце проведення: м. Херсон, Херсонський державний університет, кафедра корекційної 

освіти. 

Всі учасники тренінгу отримають сертифікати Центру Компетенцій із зазначенням 

відпрацьованих годин. 

Цільова аудиторія тренінгу: логопеди, науковці та студенти відповідних спеціальностей. 

Після відвідування тренінгу учасники навчаться:  

- Прийомам розслаблюючого та стимулюючого класичного масажу для нормалізація 

м'язового тонусу мімічної і артикуляційної моторики. 

- Стимуляції пропріоцептивних відчуттів в артикуляційних і мімічних м’язах;  

- Вправам для збільшення об'єму і амплітуди артикуляційних рухів;  

- Формуванню довільних координованих рухів артикуляційних органів. 

За усіма питаннями щодо участі у тренінгу звертатися за номером +38 (063) – 356 – 57 – 19 

(Маргарита) 

Тренер: 

Потапенко Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії НПУ 

імені М.П.Драгоманова (м. Київ). 

Вартість тренінгу – 1000 грн. (з урахуванням НДС) 

Для учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України” та авторів статей 

збірнику конференції знижка 40 %. 

Реєстрація на тренінг за посиланням: https://goo.gl/XR6jYo 

https://goo.gl/WkyNU8
https://goo.gl/XR6jYo


ТРЕНІНГ 

«ДІТИ З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ: ОСНОВИ ПРОСТОРОВОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ, СУПРОВОДУ ТА НАВЧАННЯ» (8 ГОДИН) 

22.03.18 –  о 14:00 – презентація колективної монографії кафедри тифлопедагогики НПУ імені 

М.П.Драгоманова та кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика «ІНКЛЮЗИВНЕ 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ», за редакцією д-ра психол. н, проф. 

Є. П. Синьової; д-ра мед. н., проф. С. О. Рикова 

23.03.18 – 10:00-16:00 - тренінг 

Місце проведення: м. Херсон, Херсонський державний університет, кафедра корекційної 

освіти. 

Всі учасники тренінгу отримають сертифікати ВГО «Асоціація тифлопедагогів України». 

Цільова аудиторія тренінгу: вчителі, вихователі, методисти, психологи, соціальні педагоги, 

асистенти педагога, керівники навчального закладу, тифлопедагоги, науковці та студенти 

відповідних спеціальностей. 

Напрями роботи на тренінгу: 

1. Основи просторового орієнтування й супроводу осіб з порушеннями зору (інтерактивна 

форма). 

2. Відпрацювання прийомів взаємодії та супроводу незрячих осіб (практична частина). 

3. Шрифт Брайля і тифлографіка у навчанні дітей з порушеннями зору (інтерактивна форма). 

За усіма питаннями щодо участі у тренінгу звертатися за номером +38 (063) – 356 – 57 – 19 

(Маргарита) 

Тренери: 

Синьова Євгенія Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

тифлопедагогіки  НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ), Президент ВГО «Асоціація 

тифлопедагогів України» 

Медведок Лілія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки  

НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ). 

Серпутько Ганна Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки  

НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ). 

Вартість тренінгу – 1000 грн. (з урахуванням НДС) 

Для учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

“Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України” та авторів статей 

збірнику конференції знижка 40 %.  

Реєстрація на тренінг за посиланням: https://goo.gl/24UgYW 

 

Знижка учасникам конференції здійснюється на підставі квитанції про сплату оргвнеска або 

коштів за публікацію статті. 

 

https://goo.gl/24UgYW

