
  

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» 

Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті; кафедра педагогіки 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» 

Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) 

Ланчжоуський університет (Китай) 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Молодіжне наукове об’єднання «Пошук» 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; 

Сумське територіальне відділення Малої академії наук України 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД», конференція відбудеться 14-15 

травня 2020 року на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка .(м.Суми, вул,Роменська, 87)  

 
 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

1. інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та 

світовий досвід; 

2. академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; 

3. наукова мовна культура; академічне письмо; архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу; 

4. академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики; 

5. культура наставництва в українському та європейському університеті; 

6. академічна мовна особистість; академічне мистецтво 

7. менеджмент академічних освітніх проектів; 

8. формування основ академічної культури у закладах освіти; 

9. актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, мистецтвознавства, 

соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти і освіти дорослих. 

 

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, круглих столів, культурну 

програму. Реєстрація учасників конференції – 14-15 травня 2020 року у фойє центрального корпусу 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 9.00 до 10.00. 

Робочі мови конференції – українська,  англійська та слов’янські мови. 

      Форма участі: очна, заочна, дистанційна. 

Для участі у конференції необхідно: 

 

1. До 04.05.2020 (включно) надіслати заявку на участь у конференції  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFWAMG82PZN-

OryzqoyH5XNcWcaWfIsjgr21exBJRQmlqf3A/viewform?vc=0&c=0&w=1 

2. Надіслати статтю до збірника конференції на електронну адресу оргкомітету 

academicculture2020@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFWAMG82PZN-OryzqoyH5XNcWcaWfIsjgr21exBJRQmlqf3A/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFWAMG82PZN-OryzqoyH5XNcWcaWfIsjgr21exBJRQmlqf3A/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:academicculture2020@gmail.com


Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді статті. 

Вимоги до статті: 

СТАТТІ приймаються до друку українською, англійською, іншими слов’янськими мовами. 

Електронний варіант тексту тез обсягом 6–8 повних сторінок формату А4. Заповнення останньої 

сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з 

розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, 

кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не 

архівувати, не накладати заборону на редагування.  

У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, 

вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву статті друкувати великими літерами з вирівнюванням 

по центру. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Petrovkonf.  

Після назви подати анотації українською (3-4 рядки) та англійською мовами (3-4 рядки); в 

анотаціях необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, 

результати дослідження; потім ключові слова (3-5).  

Наукові статті повинні містити такі складові:  

постановка проблеми;  

аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які 

спирається автор; 

постановка мети, завдання;  

виклад основного матеріалу дослідження; 

висновки з даного дослідження; 

перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

У статтях, що написані англійською мовою, важливо виділити такі елементи: Introduction, 

Analysis of relevant research, Aim of the Study, Research Methods, Results, Conclusions. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ статті: 

Грищенко Ганна  

магістрант 

Сумський державний педагогічний  

університет імені А.С. Макаренка,  

anyaukrmov@gmail.com 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ 

 

Анотація укр. мовою (3-4 рядки)  

Анотація англ. мовою (3-4 рядки)   

Ключові слова (3–5 слів). 

[Текст]...........................................................................................................................................................

....................................................................... …………………...[14, с. 5]. 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Важливо: не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами; не відбивати 

абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами; використовувати лапки формату «   »; між 

ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл); використовувати 

лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей; 

 використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC. 

 

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному 

порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА»/REFERENCES (для 

англомовних статей). 

Згідно з Наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації» вимоги до оформлення літератури змінено. Список використаних джерел інформації має 

бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org).  
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Фінансові умови участі в заході 
–  200 грн. Учасник отримає програму, друкований збірник матеріалів конференції, сертифікат участі у двох днях 

роботи конференції (16 год.); 
–  100 грн. Учасник отримає програму, електронний збірник матеріалів конференції, сертифікат участі; 

–  50 грн. Учасник отримає електронний варіант програмки, електронний сертифікат участі. 

Повідомлення про надсилання коштів надійде на е-mail учасників після ознайомлення з текстом 

статті та заявкою до 07.05.20. 
- Для аспірантів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – участь у 

конференції та друк матеріалів (програма конференції, друкований збірник матеріалів ) є безкоштовними  

(фінансова підтримка надається в рамках програми Erasmus +, проекту «Європеїзація докторських програм у 

галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів». Jean Monnet Module). 

Розсилка матеріалів здійснюється за рахунок авторів. 

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, 

завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою). Усі витрати, пов’язані з 

участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників. 

 

Довідкова інформація для учасників конференції 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування статті. 

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити статтю, якщо вони не відповідають вимогам або 

тематиці конференції. 

3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, 

завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою). 

        

За додатковими довідками просимо звертатися до координаторів заходу. 

 Рябко Тетяна Володимирівна , tanyaryabko98@gmail.com , 0(542)-68-59-08 

  

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

електронна реєстрація за покликанням:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFWAMG82PZN-

OryzqoyH5XNcWcaWfIsjgr21exBJRQmlqf3A/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!  

З повагою - оргкомітет. 
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