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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та
молодих учених «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІМІДЖ, МОБІЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ
ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 19–20 травня 2021 року на базі Навчально-наукового Інституту
педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
Метою конференції є обговорення широкого кола академічних та соціальних проблем
студентства у Європейському просторі вищої освіти в умовах диджиталізації діяльності університету.
Конференція проводиться в рамках виконання проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль
«Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та
інклюзивного підходів» у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка
(https://jmm.sspu.edu.ua/)
Цільові групи конференції: студенти, магістранти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів,
викладачі ЗВО, широка освітня громада, зацікавлена питаннями інноваційного розвитку вищої освіти.
Напрями роботи конференції:
1. Особливості особистісної реалізації сучасного студентства в умовах радикальної диджиталізації
освітнього простору університету.
2. Специфіка взаємодії системи: «адміністрація університету – студентське самоврядування –
педагогічний колектив».
3. Взаємозвʼязок соціальної та академічної мобільності студентства.

Технології формування іміджу університету: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду.
Політичний та громадянський активізм сучасної молоді.
Соціальна та академічна інклюзія у європейській та вітчизняній вищій освіті.
Управління освітніми ІТ проєктами
Управління проєктами в соціальній сфері: перспективи формування іміджу сучасного
університету.
9. Імідж сучасного викладача закладу освіти.
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8.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, культурну програму.
Реєстрація учасників конференції – 19 травня 2021 року у фойє центрального корпусу Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 9.00 до 10.00.
Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, іспанська, німецька, російська.
Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Тези приймаються до друку українською, англійською, польською або російською мовами.
Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату А4, заповнення останньої
сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з
розширенням *doc. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль
– 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не
архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та
ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез
друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати
такий вигляд: Petrov_tezyconf.
Для участі у конференції необхідно:
 до 10.05.2021 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез
доповіді;
Фінансові умови:
 Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші
організаційні витрати) становить: для студентів 150 грн., для молодих учених (магістранти, аспіранти,
докторанти) 180 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 10.05.2021 року.
 За умови заочної участі в конференції розсилка матеріалів здійснюється за рахунок авторів.
Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу: Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка, кафедра педагогіки, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002 для
Проценко Ірини Іванівни
Електронний варіант тез доповіді, заявки та копії квитанцій просимо надсилати електронним
листом на адресу: procenkoira83@ukr.net
Зразок оформлення
Петро Іваненко
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ЗАГОЛОВОК ТЕЗ
Текст тез
Література
Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень.
Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за
списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються
таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному
порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».
Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК
України» № 5 за 2009 р.
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Довідкова інформація для учасників конференції
1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або
тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції,
завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок
учасників.
5. За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за
телефоном (099) 982-80-32 або за електронною адресою procenkoira83@ukr.net
Зразок оформлення заявки на участь у конференції
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у V Міжнародній науково-практичній конференції для студентів та молодих учених
«Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи»
Прізвище, ім’я, по батькові:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Науковий ступінь, учене звання:_____________________________________________________________
Посада:___________________________________________________________________________________
Установа:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Країна, адреса:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контактні телефони: _______________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________
Форма участі:_____________________________________________________________________________
Секція конференції:________________________________________________________________________
Тема доповіді:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Мультимедійна презентація: ні □ /так □ _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ травня 2021 р.)
Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою оргкомітет.

