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Інформація про захід 
 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка 

відбудеться у Харківському національному економічному університеті ім.Семена 

Кузнеця 10-11 листопада 2016 р., пр-т Науки, 9-а, корп. 1, м. Харків, Україна. 
 

Основні напрями роботи конференції 
 філософія та психологія сучасної освіти; 

 сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях; 

 сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у педагогічній, 

психологічній, медичній та інших сферах; 

 соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти; 

 освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в україні 

та європі; 

 новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації; 

 сучасні реалії та перспективи розвитку вищих навчальних закладів; 

 сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з 

громадськістю, піар-технології тощо). 
 

Конференцією передбачені 
 пленарні, секційні доповіді за вказаними напрямами роботи; 

 майстер-класи, робота круглих столів; 

 робота ярмарку навчально-методичної літератури. 
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Видання програми, сертифікатів 
До початку конференції буде видано програму та іменні сертифікати, які 

засвідчуватимуть Вашу участь у конференції та проведення апробації дослідження. 

Статті, опубліковані в нашому збірнику, враховуються Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України як друкована праця та апробація дисертаційного дослідження, 

навіть якщо Ви взяли участь у конференції дистанційно. 

 

Інформація про участь 
Для участі в конференції просимо надіслати до 31 жовтня 2016 р. наступні матеріали: 

1) файл з темою доповіді мовою оригіналу та другою іноземною мовою на вибір 

(англійською/німецькою/французькою/польською), назва файлу Сідоренко А.А._доповідь 

У випадку відправлення статті надсилається текст, оформлений згідно з вимогами ВАК. 

2) реєстраційну форму учасника, назва файлу Сідоренко А.А._заявка 

3) скан-копію квитанції про сплату оргвнеску, за потребою публікації статті. 

Усі матеріали подаються в електронному вигляді на вказаній е-mail. 

 

Видання збірника наукових статей 
За результатами конференції буде видано збірник наукових статей з кращими 

доповідями, який рекомендований до друку Вченою радою ВНЗ.  

Збірнику присвоюються відповідні класифікаційні індекси УДК та ББК, а також 

міжнародний стандартний книжковий номер – ISBN.  

Проводиться обов’язкова розсилка збірника в бібліотеки, розміщення в 

електронному ресурсі Інтернет, реєстрація в книжковій палаті України.  
 

 
 

Вимоги до оформлення статті та відповіді на інші питання Ви можете отримати 

відправивши запит на E-mail: psychol.teacher.conference@ukr.net 

mailto:psychol.teacher.conference@ukr.net
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Варіанти участі в конференції 
1. Особиста/заочна участь з публікацією теми доповіді у програмі конференції, 

підтвердження участі програмою та сертифікатом (50 грн.). 

2. Особиста/заочна участь з публікацією теми доповіді у програмі конференції та 

статті в науковому збірнику матеріалів конференції, підтвердження участі програмою, 

публікацією, сертифікатом (50 грн. + вартість публікації (3-7 стор.). 
  

Організаційний внесок 
Оплата організаційного внеску за участь у конференції, видання програми та 

сертифікату – 50 грн.  

Проїзд, проживання, харчування, поштові відправлення організаційним внеском не 

передбачені. 

Всім учасникам гарантується програма та сертифікат учасника конференції.  

Програми та сертифікати будуть видані особисто учасникам 10.11.2016 р. 

Вартість публікації у збірнику наукових статей «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І 

НАУКИ» – 35 грн. за сторінку. 

На кожну статтю в збірнику гарантується один друкований примірник.  
 

Контакти оргкомітету 
Україна, 61166, Харків, пр-т Науки, 9-а, корп. 1, ХНЕУ імені Семена Кузнеця. 

Відповідальний секретар: канд. пед. наук, доц. Мельник Юрій Борисович 

тел.: +38-066-239-777-5. 

Технічний секретар: канд. екон. наук, доц. Пипенко Ірина Сергіївна 

тел.: +38-066-48-91-687 

E-mail: psychol.teacher.conference@ukr.net.  
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