
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 
 (м. Київ, Україна) 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТРПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ      

 (м. Київ, Україна) 
ПЕДАГОГІЧНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ Д. ЕЛЛІНА (м. Єрусалим, Ізраїль) 

ПРИВАТНА УСТАНОВА «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «БЕЙТ-ХАНА»  

(м. Дніпро, Україна) 
 

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 
запрошує Вас взяти участь у Міжнародному науково-практичному вебінарі 
«УКРАЇНА І СВІТ: ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 
 

До участі у Міжнародному науково-практичному вебінарі запрошуються 
науково-педагогічні працівники вітчизняних та закордонних закладів вищої і 
середньої освіти, аспіранти та докторанти, студенти, молоді вчені, здобувачі. 

Вебінар націлений об’єднати різнопланові й одночасно науково-концентровані 
думки учасників заходу в цілісний психопедагогічний погляд на концептуалізацію і 
розвиток педагогіки і психології в напрямі ноосфери. 

Результатом Міжнародного науково-практичного вебінару має стати 
актуалізація нагальних проблем сучасної освіти, її здатності забезпечувати 
соціальну свідомість в умовах нинішньої кризи й тих змін, що зумовили посилення 
діалогу Людини і Природи на засадах модернізації методології педагогіки, 
становлення і розвитку психопедагогіки як сучасного теоретико-методологічного 
напряму дослідження педагогічних процесів в Україні і Світі, застосування 
психологічної і соціальної служби для вирішення прикладних завдань щодо 
вдосконалення педагогічного методу супроводу сучасної людини й суспільства, 
обговорення ціннісно-смислових орієнтирів розвитку педагогічної освіти в 
інтересах формування народу, що навчається.  

Вебінар  буде проведено  з використанням   платформи Zoom 20.05. 2020 р.     
Початок о 12.00.  
Посилання для доступу до вебінару будуть надіслані на e-mail учасникам 

19.05.2020 р.  
Матеріали  вебінару будуть опубліковані у збірнику (з присвоєнням ISBN), 

який   разом із електронним сертифікатом буде надіслано учасникам.  



Офіційні мови вебінару: англійська, .іврит, українська, російська. 
Реєстрація для участі у вебінарі до 15.05.2020 (включно) за посиланням 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNwWxDl8BpZvOPLbuV8VU1X2RJ4cfc
D7LZlFiVbEyePFko-g/viewform?usp=sf_link 

Сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. можна за такими 
банківськими реквізитами:  
Отримувач: КБ «Приватбанк», 
 МФО банку 305299ЄДРПОУ банку 23371466 
Рахунок одержувача р/р UA843052990000026001060762368  
Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-
педагогічний інститут «Бейт-Хана». 
Призначення платежу: за участь у вебінарі  
(обов’язково вказати ПІБ платника та суму до сплати). 
 

Доктори наук беруть участь на безплатній основі. 
Надіслані  матеріалів мають  включати:  

1. Тези доповіді (Наприклад: Нежданова А.В._Тези;). 
2. Копія квитанції  за сплату організаційного внеску (Наприклад: Нежданова 
А.В._Внесок) 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у 
вигляді файлу з розширенням *.doc;  

 Шрифт – Times New Roman, розмір – 14,  міжрядковий інтервал – 1,5;  абз. 
відступ – 10 мм; всі поля – 20 мм. 

 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 
- прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); 
- науковий ступінь, вчене звання (шрифт – курсив); 
- посада, місце роботи або навчання (повна офіційна назва, шрифт – курсив); 
- ORCID: за наявності;  
- назва доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); 
- текст доповіді; 
- список використаних джерел. 

 Використана література оформлюється в кінці тексту з урахуванням 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 під назвою «Список 
використаних джерел», вимоги до оформлення 
(https://www.bethana.org.ua/nacchnyj-zhurnal)   
 
 

З повагою, оргкомітет  вебінару! 
 

 


