
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Запорізької обласної ради 

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр  

КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР 

Державний заклад освіти Академія післядипломної освіти м. Мінськ 

(Республіка Білорусь) 

 

Шановні колеги! 

19 листопада 2014 року у КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР відбудеться Всеукраїнський семінар-практикум з проблеми 

«Теорія і практика професійного зростання сучасного педагога спеціальних та 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

(м. Запоріжжя,форма проведення - вебінар) 

 

Метасемінару-практикуму: розкрити теоретичні та практичні аспекти 

професійного зростання сучасного педагога спеціальних та загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Проблемні напрями роботи семінару-практикуму:  

 шляхи самовдосконалення професійно-педагогічної діяльності педагогів-

дефектологів; 

 підготовкапрацівниківпсихологічноїслужби до 

формуваннясоціальнокорисноїжиттєвоїперспективи у дитини з особливимиосвітніми 

потребами; 

 специфікапсихолого-педагогічногосупроводудітей з особливимиосвітніми 

потребами у загальноосвітніх  та спеціальнихнавчальних закладах; 

 особистісне професійне зростання майбутніх педагогів; 

 проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення 

педагогічного процесу у вищій школі. 

Формиучасті у семінарі-практикумі:виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація 

або стендовадоповідь, тези, стаття до електронного збірника. 

До участі у семінарі-практикумі запрошуються: науковці, здобувачі, керівники усіх 

типів закладів освіти (дошкільних, середніх, позашкільних, професійно-технічних, 

вищих), вчителі, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, психологи, соціальні педагоги та 

інші фахівці в галузі корекційної педагогіки та психології. 

Умови участі у семінарі-практикумі: участь в інтернет-офлайн форматі (заочна 

участь), обговорення – у постерному режимі. Статті (8-12 сторінок), тези, відео-виступи та 

матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 12 листопада 2014 року на 

адресу:  nauk.zoippo@gmail.com 

Учасники семінару-практикуму, виступи яких будуть розміщені на сайті, отримають 

поштою (накладною платою за пересилку) сертифікати учасників.   

Матеріали семінару будуть розміщені 18 листопада 2014 року на загальному сайті 

конференції  http://www.zoippo.zp.uaз подальшим обговоренням у режимі форуму 

19листопада 2014 року. 

Статті за підсумками семінару будуть опубліковані в електронному збірнику 

наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОРhttp://www.zoippo.zp.ua/pages/el_ до кінця грудня 2014 
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року.ВИДАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ В МIЖНАРОДНIЙ БАЗI ДАНИХ 

ПЕРIОДИЧНИХ ВИДАНЬ: ISSN 2223-4551 (http://www.issn.org/int.html) 

Робочімови семінару-практикуму- українська,російська,англійська. 

Вимоги до оформлення тез:  форматMS Word-1998-2003 з розширенням*.doc; 

шрифтTimesNewRoman, розмір шрифту -12,інтервал -полуторний; розмірвсіх полів- 25мм; 

абзацнийвідступ -1 см;назва - великимилітерами, напівжирним шрифтом, форматування 

по центру;через рядок -ініціалита прізвищеавтора, напівжирнийкурсив, форматування по 

центру;наступний рядок -країна, місто, назва організації,малимибуквами,форматуванняпо 

центру;далічерез рядоктекст, вирівнювання тексту - 

поширині;виключитиавтоматичніпереноси; 

виділеннявтекстідопускаютьсялишекурсивоміжирнимшрифтом, розрядка і 

підкресленнявиключаються; списоклітератури (Література:)  за правилами 

бібліографічного опису (не більше 7-8 джерел) - друкуєтьсяпісляосновноготексту 

10шрифтом. Приклад посилання на джерело - [7, c. 17]. Тези повинні бути ретельно 

відредаговані і вивірені. 

Окремо учасникам конференції пропонується на основі тез надсилати наукові статті 

до електронного збірника наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

Вимоги до оформлення статей у науковому збірнику. Статті повинні бути написані 

українською або російською мовою. Шапка статтімістить: шифр УДК ; ініціали та 

прізвищаавторів (в алфавітному порядку ) іззазначеннямнауковогоступеня ; 

повнаназваорганізації , де працюютьавтори ; назвастатті (без переносів ).  

Обсяг статті, включно із списком цитованої літератури (не більше 12-15 джерел), 

повинен становити 8-12 сторінок формату А-4, кегль -14, інтервал – 1,5. Береги сторінки: 

зверху, знизу і ліворуч – по 2,5 см, праворуч – 1,5 см, абзац – 1,27 см, посилання на 

порядковий номер у списку літератури за зразком (наприклад, [7, c.17]). 

Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (№ 7-06 від 15 січня 2003 р.) 

необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у 

загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка 

завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукопису слід виділити такі елементи 

статті: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті, 

виклад основного матеріалу, висновки. 

Усі ілюстрації повинні бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен 

рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок. Кожен рисунок та надписи до 

нього включаються до тексту у вигляді одного графічного об’єкту з графічним 

обтіканням. 

 Анотація із П.І.Б. автора (авторів), назвою статті великими літерами  (800-1000 

знаків) повинна бути змістовною, не повторюватиназвустатті, не міститизагальних фраз, 

не дублюватирозділ «Висновки», а відображати коротко змістстатті ( мета, завдання, 

методидослідження, результати ). Анотаціянадаєтьсяукраїнською,російською, 

англійськоюмовами. 

Перелікключовихслів містить 5-15 словосполучень ,щовідображаютьзмістстатті. 

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом в останньому розділі статті 

з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА, а також транслітерацією. (згідно Постанови Кабміну 

України № 55 від 27.01.2010 р.)  

Матеріали разом із заявкою подаються електронною поштою 

(nauk.zoippo@gmail.com) до 12 листопада 2014 року..  
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Оргкомітет та редакційна колегія збірника залишає за собою право відхиляти тези і 

статті, що не відповідають визначеним напрямкам або з порушенням встановлених вимог. 

Контактні особи з організаційних питань: 

Кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя (061) 236 30 98 

Лупінович Світлана Миколаївна  0972763448, 0935081938; Аксьонова Олена 

Петрівна 0679014908 

E-mail:nauk.zoippo@gmail.com 
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