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Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Інклюзивно-ресурсний центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка 

Факультет педагогіки та психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка 

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка 

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»  

 Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 

Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд Порошенка»  

Громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики»  
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 

 
 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас до участі у  

І Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції  

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» 
8 квітня 2021 р.

 

 
на базі інклюзивно-ресурсного центру  

Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка  
 

Мета проведення конференції – консолідація здобутків впровадження інклюзії у сфері 

освіти в Україні; популяризація передового інноваційного досвіду надання якісних освітніх 

послуг особам із порушенням здоров'я, особливими освітніми потребами; обмін досвідом 

психолого-педагогічного та соціального супроводу осіб, які потребують адаптації й модифікації 

освітнього простору; об'єднання зусиль різних фахівців та суспільних інституцій зі створення 

інклюзивного освітнього середовища; визначення перспектив розвитку інклюзивної освіти в 

Україні та актуальних напрямів науково-методичних досліджень окресленої теми.   
  До участі у роботі конференції запрошуються: науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, 

магістранти, студенти, педагоги (освітяни), представники державних органів влади, громадських 

організацій та усі зацікавлені особи.   
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
- інклюзивне середовище закладу освіти; 

- організація освітнього процесу в умовах пандемії для здобувачів освіти із особливими 

освітніми потребами; 

- формування інклюзивної компетентності у педагогів нового покоління; 

- ресурсний аспект системи інклюзивної освіти; 

- методика організації навчання в умовах інклюзії; 

- особливості управління закладом освіти з інклюзивною формою навчання; 

- інституційний аудит та стратегування інклюзивного розвитку закладу освіти; 

- медичний, психолого-педагогічний та корекційно-реабілітаційний супровід здобувачів освіти; 

- командна робота з організації інклюзивного едукаційного процесу; 

- універсальний дизайн та інженерне забезпечення функціонування закладу освіти з 

інклюзивною формою навчання; 

- взаємодія соціальних та державних інституцій у реалізації інклюзії в освітній сфері; 

- нормативно-правові засади інклюзивного освітнього процесу; 

- світовий досвід упровадження принципів інклюзії в освітню галузь.  



 

2 

 

Робоча мова конференції: українська, англійська. 

 

Формат проведення конференції: онлайн на платформі Zoom (посилання та програма будуть надіслані 

напередодні конференції у чат учасників конференції у Viber та на електронну пошту) 
 

У програмі конференції передбачені:  

 пленарне засідання;  
 секційна робота; 
 презентації успішного досвіду із реалізації ідей інклюзії у всі сфери життєдіяльності 

територіальних громад, організацій, закладів та реклама виробників методичних, корекційно-

реабілітаційних засобів. 

 

Форми участі в роботі конференції:  
Умови участі Оргвнесок 

Доповідь без публікації матеріалів, 

електронний сертифікат (6 академічних годин),  

електронна програма конференції  

50 грн. 

Доповідь із публікацією у електронному збірнику матеріалів 

конференції, електронний сертифікат (6 академічних годин),  

електронна програма конференції 

200 грн. 

Друковані варіанти збірника матеріалів конференції, програми, 

сертифікату (6 академічних годин) 

300 грн. 

Презентація некомерційними установами чи закладами освіти 

досвіду роботи з отриманням відповідного  

електронного підтвердження 

Безкоштовно 

Презентація комерційними установами досвіду роботи,  

власної продукції з отриманням відповідного  

електронного підтвердження 

200 грн. 

Надсилання матеріалів у друкованому форматі здійснюватиметься Новою Поштою та за 

рахунок отримувача. 

Участь докторів наук з одноосібною публікацією матеріалів у збірнику тез конференції з 

отриманням сертифікату участі (електронні варіанти) та учасників з інших держав 

БЕЗКОШТОВНА. 

Збірник матеріалів конференції матиме номер ISBN та буде розміщений в електронному 

варіанті у репозитарії наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/ 

та на офіційному сайті університету: http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/konferents-tnpu.php  
 

Умови участі в конференції: 

До 20.00 год. 2 квітня 2021 року необхідно:  

- заповнити електронну заявку участі у конференції за посиланням: 

 для доповідей та друку у збірнику матеріалів: заявка  

 для презентації досвіду / здійснення реклами: заявка  

- надіслати на електронну пошту irc.tnpu@gmail.com тези доповіді для опублікування у збірнику 

матеріалів конференції та скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску в 

електронному вигляді окремими файлами (приклад назв файлів: Коваль  І._тези, 

Коваль І._квитанція). 

Реквізити для оплати 

Оплата здійснюється переказом на банківську картку: 

Банк одержувача: ПриватБанк 

П.І.Б. отримувача: Удич Зоряна Ігорівна 

Номер картки: 5168 7554 2320 1793 

Призначення платежу: Конференція   

Для переходу у форму 

заявки – натисніть на 

відповідне посилання 

http://www.library.tnpu.edu.ua/
http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/konferents-tnpu.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3Opcir8FbrAaUSdoG-XblUOLpsVWRZsyHwXbEXoJOMI7Yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFU7nObCxTPtmeElO7b8bWjEMqBULcdQYnh9R2PPVXFt546w/viewform
mailto:irc.tnpu@gmail.com
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Вимоги до оформлення матеріалів 

1. Обсяг тез – 3-6 сторінок. 

2. Тези набрані у редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, 

*.docx, шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 12, без встановлення переносів, міжрядковий 

інтервал – 1,0, усі поля –  20 мм, абз. відступ (абзац) – 10 мм, формат сторінки – А4. 

3. При оформленні тексту необхідно використовувати такі форми лапок «...», апострофа ’ , 

тире  –, дефіс  -.  

4. Формули, таблиці та рисунки у тексті тез не допускаються. 

5. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

– Назва статті – великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру. 

– Ім’я та прізвище  – наступний рядок після назви статті: курсив, форматування по правому 

краю, напівжирний шрифт. 

– Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

– Назва організації. 

– e-mail. 

– Основний текст через 1 інтервал після попереднього рядка. 

– Список використаних джерел через 1 інтервал після тексту статті у порядку використання 

у статті.  

6. Посилання на літературні джерела – по тексту, напр.: [7] або [9, с. 3]. Оформлення за 

вимогами ДСТУ 8302:2015 (інструкція за посиланням: 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf). 

 

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів, поданих до друку. 

Організаційний комітет залишає за собою право відмовити в участі у конференції особам, 

які не дотрималися зазначених вимог. 
 

Запрошуємо також опублікувати статті у фахових виданнях: 

 педагогічного спрямування: у збірнику «Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка». Згідно з наказом МОН 

України № 1301 від 15.10.2019 р. дане видання включене до Переліку наукових фахових видань 

України категорії «Б». Журнал індексується в Google Scholar, Index Copernicus.  
- Офіційний сайт видання: http://nzp.tnpu.edu.ua/  

- Контактна особа: Світлана Григорчук,  + 38 068 946 80 94. 

 педагогічно-медичного спрямування: у журналі Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Медична освіта». Журнал включено у «Перелік 

наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», галузь – педагогічні науки (Додаток 4 МОН від 

28.12.2019 р. № 1643, категорія «Б»). Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, 

Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, JournalTOCs, BASE (Bielefeld Academic Search Engine). 
- Офіційний сайт видання: https://ojs.tdmu.edu.ua/  

- Контактна особа: Шобська Марія Павлівна +38 0988477269, +38 0959229649, journaltdmy@gmail.com 

 

Основні дати: 

 До 2.04.2021 – отримання заявок, матеріалів та підтверджень про сплату оргвнесків від 

     учасників. 
 6.04.2021 – надсилання учасникам електронної програми, посилання на платформу 

     проведення конференції. 
 До 1.05.2021 – розсилка електронних сертифікатів та збірника матеріалів конференції. 
 До 10.05.2021 – розсилка друкованих сертифікатів та збірника матеріалів конференції. 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qRvzRTkAAAAJ&hl=uk
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43148
http://nzp.tnpu.edu.ua/
https://ojs.tdmu.edu.ua/
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Контактна інформація: 

Зоряна Удич – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти, керівник інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ. 

Контактний телефон: +3 8 067 710 06 75;  e-mail: irc.tnpu@gmail.com  

 

Ірина Шульга – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти, методист інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ. 

Контактний телефон :  +3 8 096 731 07 51; e-mail: irc.tnpu@gmail.com 

 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

НАЗВА ТЕЗ 

    Іван Коваль 

доктор педагогічних наук, професор,  

професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, 

Тернопільський національний педагогічний університет  

імені Володимира Гнатюка,  
e-mail: 1111@gmail.com 

 

Текст текст текст текст …………………… 

Список використаних джерел: 
1. 

2. 

…. 
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