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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науковопрактичній майстерні з гуманної педагогіки.
Тема. Гуманізація – найкоротший шлях до особистості
Лейтмотив. Потрібно вміти працювати з вірою в людину, з серцем,
справжнім гуманізмом. (А. С. Макаренко)
Мета: запровадження ідей духовного гуманізму в сучасний освітній та
суспільний простір, обмін новітніми напрацюваннями з питань гуманізації
освітнього процесу, знайомство з досвідом кращих педагогів-гуманістів
України,

збагачення

творчого

потенціалу

педагогічних

працівників,

підтримання й поширення ідей гуманізму, що допоможе знайти найкоротший
шлях до особистості.
Місце

проведення: навчально-оздоровчий комплекс
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Дата проведення:
Всеукраїнська
13 – 14 вересня

науково-практична

майстерня

відбудеться

2019 р.
Основні напрями роботи:

1. Підготовка майбутнього педагога до здійснення професійної
діяльності на засадах гуманної педагогіки.
2. Гуманізація освітнього простору в закладах дошкільної освіти.
3. Ідеї гуманної педагогіки в теорії та практиці початкової освіти.
4. Реалізація засад гуманної педагогіки при викладанні освітніх
дисциплін в середній, старшій школі та в закладах позашкільної освіти.
5. Гуманістичний підхід як засіб самореалізації особистості педагога.
До участі запрошуються керівники та педагоги всіх категорій
середніх загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладів, практичні

психологи, працівники закладів позашкільної освіти, викладачі вищих
навчальних

закладів

та

інститутів

післядипломної

освіти,

студенти

педагогічних та психологічних факультетів вишів, магістранти, аспіранти,
методисти рай-(міськ-)методкабінетів, бібліотечні працівники, методисти
інформаційно-методичних центрів освіти, працівники культури, батьки та
всі, кого хвилює стан освіти та майбутнє нашої країни.
Внесок за участь у Всеукраїнській науково-практичній майстерні з
гуманної педагогіки становить 200 грн. і включає організаційні витрати на
проведення заходу.
За результатами Всеукраїнської науково-практичної майстерні з
гуманної

педагогіки

заплановано

видання

збірника «Гуманізація

–

найкоротший шлях до особистості», який учасники отримають після
завершення конференції «Новою поштою» на адресу, вказану в заявці.
Пересилка збірника за кошти автора (отримувача). Вартість друкованого
варіанту збірника буде визначена пізніше в залежності від кількості сторінок.
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної майстерні в
електронному

варіанті

буде

розміщений

на

сайті

http://pu.org.ua/konferencii.html через 10 днів після проведення заходу.
Офіційна мова – українська, англійська.
За результати роботи майстерні учасники отримують сертифікати. За
участь - 12 год., публікацію тез та виступ на секційному засіданні - 20 год.,
стаття - 30 год., проведення майстер-класу - 30 год.
В рамках проведення заходу в учасників є можливість друку
наукових статей у електронному науковому фаховому журналі «Імідж
сучасного педагога». Вимоги до оформлення статей розміщено на
офіційному сайті журналу: http://isp.poippo.pl.ua/
Усі витрати, пов’язані з харчуванням (100 грн./день), здійснюються
учасниками конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх
відрядила.

Умови участі:
Для участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної майстерні
необхідно

заповнити

онлайн-заявку

за

посиланням

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hYOf1ZoWG0aSlK7yW17
84gj137j0XHJKsdTqOOjaZsFUMEVIRkpXMFcxVEZQWE5JTTQwNVlSVzJTN
y4u та надіслати оргкомітету на електронну скриньку kremped_osvita@ukr.net
такі документи:
а) тези доповіді;
б) копію квитанції про сплату внеску.
Оплату за друковані матеріали Всеукраїнської науково-практичної
майстерні (за бажанням)

та оргвнесок

(обов’язково) перераховувати за

банківськими реквізитами:
Одержувач: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка
р/р 31559215236443 ГУ ДКСУ в Полтавській області
код ЄДРПОУ 02125496 МФО 831019
Призначення платежу: за участь у Всеукраїнської науково-практичної
майстерні з гуманної педагогіки
Платник: прізвище, ініціали
Орієнтовний розклад роботи:
День перший
14:00-15:00

Реєстрація учасників , брейккава

15:00-16.30:00

Відкриття Всеукраїнської
науково-практичної майстерні
та пленарне засідання

16:30-17:00
17:00-19:00

Перерва на каву
Секційне засідання

День другий
9:00-09:30
09:30-11:00
11:00-11:30

Сніданок, брейк-кава
Майстер-класи
Брейк-кава

11:30-13:00
13.00 – 14.00

Майстер-класи
Обід

14:00-14:30

Підведення підсумків

Розширену програму заходів

буде розміщено

на сайті після

10.09.2019 р.
Е-mail оргкомітету: kremped_osvita@ukr.net
Проживання учасників в навчально-оздоровчому комплексі «Ерудит».
Вимоги до оформлення тез:
1.

Обсяг тез – до 4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм),

орієнтація – книжкова.
2.

Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.

3.

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14 пт., міжрядковий

інтервал – 1,5.
4.

Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по

правій стороні) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання
(для осіб, які їх мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні), повна назва установи, де працює або навчається автор.
5.

Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка

(прописні літери, без крапки): шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14
пт., жирний.
6.

Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з абзацним відступом

зліва 10 мм, сторінки не нумеруються.

7.

Література оформлюється в кінці тексту під назвою «СПИСОК

ВИКОРИСТАНИХ

ДЖЕРЕЛ».

У

тексті

посилання

позначаються

квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за
списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57]. При
оформленні списку використаних джерел слід дотримуватися вимог МОН
України. Перелік літератури оформлюється відповідно до існуючих
стандартів бібліографічного опису (Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015)
Важливо: одноосібні тези студентів та магістрантів будуть
публікуватись лише із зазначенням - прізвища, ініціалів, наукового ступеня,
вченого звання наукового керівника.
Зразок оформлення тез доповідей:
Ситюк Р.О.,
викладач суспільних дисциплін,
Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка,
м. Кременчук
Холопова В.І.,
студентка групи У-61,
Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка,
м. Кременчук
КОНЦЕПТ «ФІНАНСОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО Й ПЕДАГОГІКУ
Текст тез … [1, с. 23-25]
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства:
теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с.
2. …

