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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до роботи Круглого столу «Формування громадської 

думки щодо освітніх інновацій серед освітян: підсумки 4 етапу 

експерименту»,  який відбудеться о 10 годині 13 червня 2019 року в Інституті 

соціальної та політичної психології  НАПН України за адресою: м. Київ, вул. 

Андріївська, 15.  
 

До участі у роботі Круглого столу запрошуються учасники Всеукраїнського 

експерименту «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх 

інновацій», науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, психологи, 

соціологи та інші фахівці. 

Мета Круглого столу – обмін досвідом української освітянської спільноти 

у вирішенні актуальних питань формування позитивного ставлення 

громадськості до реформування загальної середньої освіти. 
 

Питання, що виносяться на обговорення: 

1. Проблеми формування громадської думки щодо прийняття освітніх 

інновацій Нової української школи. 

2. Інноваційний потенціал  та активність особистості в освіті. 

3. Соціально-психологічні засоби формування позитивного образу інновацій 

у загальній середній освіті України.  
 

Місце проведення: Актова зала Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України (3-й поверх). 

Реєстрація учасників: з 9-00 до 10- 00 (в кім. № 35).  
 

Матеріали Круглого столу будуть розміщені в електронному збірнику 

«Вісник психології і педагогіки» за адресою https://www.psyh.kiev.ua. 

Всі учасники отримують Сертифікат, що засвідчує участь у роботі  

Круглого столу. 
 

Для участі в роботі Круглого столу до 5 червня 2019 року  

необхідно заповнити гугл-форму заявки за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1QJLy8DhVv1gbqknKOMvJhYSzJlFaesS2iJ4Q2LLs

03w/edit  та надіслати на адресу Організаційного комітету Lps_ispp@ukr.net 

наступні матеріали:  

- відомості про автора;  

- тези / статтю (та, за наявності, супутні файли);  

- сканований документ про оплату. 

 

Організаційний внесок для участі в Круглому столі 

 (у тому числі і заочної) – 150 грн.  

 

Відрядження і харчування – за рахунок учасників Круглого столу. 

https://www.psyh.kiev.ua/
https://docs.google.com/forms/d/1QJLy8DhVv1gbqknKOMvJhYSzJlFaesS2iJ4Q2LLs03w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QJLy8DhVv1gbqknKOMvJhYSzJlFaesS2iJ4Q2LLs03w/edit


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 

 

Обсяг публікацій: тези – до 5 сторінок формату А4,  стаття – 6-12 сторінок 

формату А4.  

Електронний варіант: редактор Word, файл з розширенням *.doc; шрифт 

Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: нижнє, верхнє – 

праве, ліве – 2 см.; абзацний відступ – 1,25 см. Текст набирається без переносів.  

Всі блоки  розміщуються через інтервал! Сторінки не нумеруються! 

 

Приклад оформлення  матеріалів 

 

Структура  тез 

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами), 

посада, місце роботи, 

науковий ступінь вчене звання (за наявності).  

 

Текст тез:  вступ, результати дослідження, висновки. 

 

Список використаних джерел: 
( друкується в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних вимог) 

1. 

2… 

 

Структура  статті 

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами), 

посада, місце роботи, 

науковий ступінь вчене звання (за наявності).  

 

Анотація: (5-7 рядків) українською мовою. 

Ключові слова: (3-7 слів) українською мовою. 

Abstract: анотація (5-7 рядків) англійською мовою. 

Keywords: ключові слова (3-7 слів) англійською мовою.  

 

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

формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу  дослідження, висновки. 

 

Список використаних джерел: 
( друкується у кінці в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних вимог) 

1. 

2… 

 



НАЗВА ФАЙЛУ з текстом публікації повинна містити  

Ваше прізвище та слово «текст». Наприклад: «Петренко_текст».  

 

Окремими файлами додаються: рисунки, графіки, зображення (за 

наявності) (наприклад: «Петренко_діаграма 1.1», «Петренко_рис. 2»). 

 

*** 

Автор  несе відповідальність за достовірність інформації,  що міститься в 

поданих матеріалах, та їхнє граматичне і стилістичне оформлення. 

 

*** 

 

Реквізити внесення платежу:  

Оргвнесок сплачується на картку Приватбанку 5168-7573-7305-6615 

(Гриценок Людмила Іванівна) 

Призначення платежу: благодійний внесок від ______ (необхідно вказати 

Ваше П.І.Б.) 

Просимо після переказу коштів відправити SMS-повідомлення із вказівкою 

свого прізвища за номерами телефонів: 

+ 38 (097) 828-9590  

+ 38 (066) 766-5275 

 

 

Контактні телефони членів оргкомітету Круглого столу:  

 

+ 38 (095) 887-1306 – Кравчук Світлана Леонтіївна,  

+ 38 (050) 385-5122 – Капустюк Олена Миколаївна,  

+ 38 (097) 828-9590 – Гриценок Людмила Іванівна 

 

 


