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Вельмишановні колеги! 

З А П Р О Ш У Є М О    В А С 

20–21 травня 2021 року  

до участі у Другій Міжнародній науково-практичній конференції  

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ» 

(очна та заочна участь) 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Історичні та порівняльні аспекти дослідження проблеми обдарованості особистості. 

2. Методологія дослідження проблеми обдарованості особистості. 

3. Дидактичне, виховне та психологічне забезпечення формування обдарованої особистості у 

закладах дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної освіти на засадах традиційного, 

інклюзивного та інтегрованого підходів. 

4. Сучасні педагогічні технології формування обдарованої особистості. 

5. Діяльність соціально-психологічної служби у контексті формування обдарованої особистості. 

6. Інклюзивний підхід до формування обдарованої особистості.  

7. Інші напрями сучасних досліджень у контексті модернізації освітнього середовища. 

 

За результатами конференції планується підготовка та видання збірника тез матеріалів 

конференції, у фахових виданнях УДПУ імені Павла Тичини та у закордонних (Болгарія, Молдова) 

фахових виданнях, що входять до первинних науковометричних баз (OAJI (Open Academic 

Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUSEUROPA, RОAR (Registry of 

Open Access Repositories), GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGENSD, Index 

Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka): «Балканско научно 

обозрение» (наукові напрями: педагогічні науки; психологічні науки; соціологічні науки), 

«Хуманитарни Балкански изследвания» (наукові напрями: мовознавство; літературознавство; 

юридичні науки; педагогічні науки; психологічні науки; історичні науки, філософські науки), 

«Научен вектор на Балканите» (наукові напрями: політичні науки, соціологічні науки; педагогічні 

науки); «Jurnalul Umanitar Modern» (наукові напрями: педагогічні науки; психологічні науки; 

соціологічні науки; економічні науки); «Revistă ştiinţifică progresivă» (наукові напрями: 

мовознавство; літературознавство; політичні науки, юридичні науки; педагогічні науки; психологічні 

науки; історичні науки, філософські науки). Умови друку – у додатковому інформаційному листі. 

 

Для участі у конференції необхідно:  



 

– надіслати до 30.04.2021 р. на електронну адресу psychodydaktyka@gmail.com (у окремих 

файлах з назвами на кшталт: Симоненко_стаття): заявку для участі у конференції (бланк 

заявки додається); текст фахової статті (12–15 сторінок), оформленої відповідно до вимог 

(інформація додається; вимоги до оформлення дивіться на сайті www.udpu.org.ua) або / та текст тез 

(4–7 сторінок);  

– повідомити до 30.04.2021 р. на електронну адресу psychodydaktyka@gmail.com або у 

телефонному режимі (050-273-24-48 – Пишна Наталія) про очну участь у конференції.  

 

Початок пленарного засідання конференції: 20 травня 2021 року о 10.00 за адресою: 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Черкаська обл., 

Україна. 

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, китайська. 

У рамках конференції заплановано проведення навчально-методичних тренінгів та семінарів 

(будуть видаватися окремі сертифікати (загалом за конференцію – 16 год., з них за семінар – 

6 год.)). 

 

Шановні колеги! Просимо, для уникання непорозумінь, сплачувати кошти за друк матеріалів 

конференції та участь у ній тільки після підтвердження у телефонному режимі факту прийняття до 

розгляду Ваших публікацій. Після підтвердження прийняття матеріалів надіслати на вказану 

електронну адресу копію квитанції про оплату. 

 

Фінансові умови: вартість сторінки друкованого варіанту статті у фахових виданнях – в 

окремих інформаційних листах. Організаційний внесок заочної участі у конференції – 300 грн. 

(електронний варіант збірника тез, що виставлятиметься на сайті (друкований варіант збірника тез – 

не передбачений), електронний варіант програми конференції (друкований варіант програми 

конференції – за додаткову оплату у вартості 50 грн.)). Сертифікати учасника конференції та 

семінарів, тренінгів видається лише за умови очної участі у конференції, або друку матеріалів 

(тез, статті). Перепрошуємо, але лише тема, подана до програми (без статті та тез), не дає права 

на отримання сертифіката учасника. Надсилання матеріалів конференції – «Новою поштою», за 

рахунок отримувача. Організаційний внесок для очних учасників конференції – 500 грн. (друкований 

варіант програми, сертифікат учасника, брейк-кава, обід тощо). Оплату за проживання у готелі, 

замовленому організаторами конференції попередньо, за вечерю 20 травня 2021 року та інші витрати 

учасники здійснюють самостійно.  

 

Редактори залишають за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці 

конференції, та поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю 

несуть її автори (автор). 

 

Вимоги до оформлення та вартість фахової статті у вітчизняних виданнях (збірники УДПУ 

імені Павла Тичини) та зарубіжних виданнях (Болгарія, Молдавія) – в окремих інформаційних 

листах. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Обсяг: 4‒7 сторінок. 

Стандарти: кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, 

шрифт – Times New Roman. 

УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: 

Метадані: прізвище та ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, країна. 

Назва статті. 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: 

Анотація: 7 рядків; ключові слова: 2 рядка. 

 

Тези без списку джерел за ДСТУ 8302:2015 та References за міжнародним стилем APA не 

приймаються! 

mailto:psychodydaktyka@gmail.com
http://www.udpu.org.ua/
mailto:psychodydaktyka@gmail.com


 

Зразок оформлення тез: 

Соломко Людмила, 

к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Україна 

Solomko Lyudmila, 

Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor at the Department of Pedagogy and 

Education Management Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 

Аnnotation. 7 рядків 

Keywords. 2 рядка 

ТЕКСТ ТЕЗ 

 

Список використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 та References (4–7 найменувань) 

 

 

Заявка учасника 

Другої Міжнародної науково-практичної конференції 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ», 

яка відбудеться 20–21 травня 2021 року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, учене звання  

Посада (повна назва)  

Установа, країна  

Домашня адреса, країна  

Телефон (Viber – для швидкого зворотнього зв’язку)  

E-mail  

Форма участі (очна чи заочна)  

Тема доповіді для виступу на пленарному / секційному 

засіданні  
 

Напрям конференції (назва наукової секції)  

Чи бажаєте виступити на пленарному засіданні?  

Замовлення електронного варіанту збірника тез  

Замовлення електронного варіанту програми конференції  

Замовлення друкованого варіанту програми конференції  

Замовлення друкованого варіанту сертифіката учасника 

конференції 
 

Необхідність поселення у готелі  

Адреса відділення «Нової пошти» для відправлення 

матеріалів конференції 

 

Участь у творчому навчально-методичному семінарі-

тренінгові  

 

Замовлення друкованого варіанту сертифіката учасника 

семінару  

 

Екскурсія дендрологічним парком «Софіївка»  

Екскурсія фентезі-парком «Нова Софіївка»  

Екскурсія до фонтанів «Перлина кохання»  

 

Чекаємо Вашої участі! 


