
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про захід 

Організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні 

технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної 

середньої освіти» є Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська 

академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради та 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний 

гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана».  
Конференція пройшла реєстрацію в ДНУ «УкрІНТЕІ», посвідчення № 346 

від 26.08.2020. 

УДК 37.091.12:005.745 

Конференція проводиться в межах науково-дослідницької теми: «Науково-

методологічні та організаційні засади педагогічного супроводу інклюзивного 

навчання в закладах загальної середньої освіти» (ДНУ «УкрІНТЕІ», 

реєстраційний номер 0118U004949). 

За результатами конференції буде до 30.10.2020 підготовлено електронний 

збірник матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті КЗВО «ДАНО» 

ДОР. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ» 

 
Дніпро, Україна 

22–23 жовтня 2020 р. 
 

До участі в роботі конференції запрошуються 

науковці, аспіранти, магістранти, студенти, а також представники 

сфери освіти та практикуючі психологи 



 

 

 

 

Інформація про участь 

Учасникам потрібно до 20 жовтня 2020 року (включно) заповнити 

реєстраційну картку учасника та надіслати тези доповіді в електронному 

вигляді разом з реєстраційною карткою на електронну адресу 

nice.bazilevskaya@ukr.net 

Робочі мови заходу: українська. 

Форма участі: заочна. 

Місце проведення: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70, Комунальний 

заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради. 

Основні тематичні напрями конференції 

Вимоги до оформлення тез 

 Обсяг тез до 5-ти сторінок у форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова; 

 Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; 

 Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

 Послідовність розміщення елементів тез:  

• УДК;  

• ім’я та прізвище автора;  

• назва тез (великими літерами по центру);  

• виклад основного матеріалу тез;  

• джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та 

літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». 

Посилання оформлюються в квадратних дужках із зазначенням порядкового 

номера джерела за списком, а через кому номер сторінки, наприклад: [5, c. 57–

61]. 

Назви файлів повинні відповідати імені та прізвищу учасника конференції 

(наприклад, Петров_тези.doc, Петров_картка.doc). 

N. B! Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування 

матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог. 

 

 Інклюзивне навчання – пріоритетний напрям забезпечення рівного 

доступу дітей до освіти. 

 Новітні технології навчання та підтримки дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів на етапі реформування освітньої 

системи України. 

 Загальні рекомендації щодо навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

mailto:nice.bazilevskaya@ukr.net


 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» 

 

 

Контакти 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради 

49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70. 

Для довідок з питань конференції: 0994588072, 00983034621 – Базилевська 

Оксана 

e-mail: nice.bazilevskaya@ukr.net 

 

Заздалегідь вдячні за Вашу участь! 
 

Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Посада  

Місце роботи: ВНЗ, 

кафедра (без скорочень) 

 

Контактні телефони 

E-mail 

 

ПІБ, наук. ступінь, вч. 

звання, посада, місце 

роботи наукового 

керівника 

 

Тема доповіді   

Секція конференції  


