ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Робочі мови Конференції: українська, англійська, польська.
Умови участі у роботі Конференції
Для участі в конференції просимо Вас до 20 листопада 2021 року
зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/WbLfoB5d3B9CS7yC8
або заповнити заявку і надіслати до оргкомітету на електрону адресу:
sseschool@ukr.net:
 тези виступу на пленарному засіданні (8-10 хв.);
 тези виступу на секції (3-5 хв.);
 тези до наукового збірника за результатами Конференції (для здобувачів,
аспірантів необхідно надіслати рецензію, засвідчену підписом наукового
керівника).
Інтернет-посилання для участі у конференції буде надіслано на Е-пошту
вкаазану при реєстрації у Google формі, а також буде розміщене у Програмі
конференції.
Заявка
на участь у ІІ Міжнародній науково-практичної конференції
«Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»
П.І.Б. ________________________________________________
Назва ЗВО або організації_______________________________
Назва доповіді_________________________________________
Номер та назва секції___________________________________
Телефон______________________________________________
E-mail _______________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне позначити)
□ Виступ □ Публікація тез

Участь у конференції безкоштовна
Контактна інформація:
Методист кафедри: 099-004-3829 – Юрченко Оксана Петрівна,
методист вищої категорії кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти».
Інформаційний та методичний супровід: 098-748-55-83 – Мухіна Любов
Яківна, старший викладач, методист вищої категорії кафедри психології та
особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та
психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Модератор: 097-708-7935 – Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної
освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
За результатами конференції буде опублікований збірник тез в
електронному форматі. Тези слід надіслати до 20 листопада 2021 року на
електрону адресу: sseschool@ukr.net
За результатами проведеного конкурсу робіт кращі будуть
опубліковані у збірнику наукових праць ДЗВО “Університет менеджменту
освіти”
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
- обсяг тез – до п’яти сторінок;
- тези здобувачів освіти подаються разом з рецензією наукового керівника,
під відповідальність якого ці матеріали презентуються;
- матеріали тез мають бути набрані у редакторі Times New Roman, 14 шр.,
інтервал 1,5, абзац 1,25, текст вирівняний по ширині. У правому верхньому кутку
подаються дані про автора (прізвище та ініціали, курс навчання і факультет або місце
роботи, та університет, у якому навчається чи працює автор) та дані про наукового
керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання та посада, кафедра
та університет, у якому працює керівник), наступний рядок – посередині
напівжирним подається назва тез. Наступний рядок – текст тез. У кінці матеріалів
посередині пишеться «Література». Список літератури та посилання у тексті
оформлюються згідно з вимогами ВАК України.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК…….
Євтушенко І. В.,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Текст (постановка проблеми, стан розробленості проблеми, мета
дослідження, викладення основного матеріалу, висновки).
Література (за потреби) -ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку
на
вид
матеріалу
конференції
латиницею
(напр., Ivanov_1_tezy
або Ivanov_1_stattja).
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення
матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог

