Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
за участю
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Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Загальноукраїнський центр словникарства

Всеукраїнська громадська організація
«Українське товариство сприяння соціальним інноваціям»
у співпраці

Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина)
Ланчжоуський університет (Китай)
Інститут славістики ПАН; Collegium Mazovia Інноваційна Вища Школа в Сєдльцах (Польща)
14-15 травня 2021 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів
вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ
ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»/
Конференція відбудеться 14-15 травня 2021 року на базі науково-дослідної лабораторії
«Академічна культура дослідника», кафедр української мови і літератури, педагогіки Сумського
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м.Суми, вул. Роменська, 87).
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Для обговорення і дискусій запропоновано такі питання (за секціями):
Академічна культура і етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.
Текст у дослідницьких парадигмах.
Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.
Культура наставництва в українському та європейському університеті.
Менеджмент академічних освітніх проектів.
Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти.
Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, мистецтвознавства,
соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти і освіти дорослих.

Форма участі в конференції: очно-дистанційна (доповідь із презентацією, публікація матеріалів
доповіді).
Початок роботи – 14 травня 2021 року о 10.00.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Умови участі в конференції:
Для участі в конференції до 07.05.2021 (включно) надіслати:

заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та статті до збірника конференції на
адреси оргкомітету olenasemenog@gmail.com vlisanska@gmail.com
Вимоги до статті у збірнику «Академічна культура педагога-дослідника»
Статті приймаються до друку українською, польською або англійською мовами. Електронний
варіант тексту обсягом до 5 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%,
набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. 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 просимо зазначити прізвище та ініціали автора(ів),
нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію.
Назву статті доцільно друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру.
Назва файлу повинна мати такий вигляд: Petrov_stattyakonf.
Список використаних джерел інформації просимо оформити згідно з вимогами АРА
(http://www.apastyle.org).
Фінансові умови участі в заході
– 150 грн. Учасник отримає програму, друкований збірник матеріалів конференції, сертифікат участі у
конференції (16 год.);
– 100 грн. Учасник отримає друковану програму, електронний збірник матеріалів конференції, друкований
сертифікат участі у конференції;
– 70 грн. Учасник отримає електронний та друкований варіант програмки, друкований та електронний
сертифікат участі у двох днях роботи конференції;
– безкоштовно. Учасник отримає електронний варіант програмки, електронний сертифікат участі .

Повідомлення про надсилання коштів надійде на е-mail учасників після ознайомлення з текстом
статті та заявкою до 15.05.21.
Розсилка матеріалів здійснюється за рахунок авторів.
Довідкова інформація для учасників конференції
1. Оргкомітет залишає за собою право редагувати тези.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або
тематиці конференції.
3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції,
завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
За додатковими довідками просимо звертатися до координаторів заходу.
 Лисянська Вікторія Віталіївна, vlisanska@gmail.com, 0668084338.
Зразок оформлення заявки на участь у конференції
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у ІV Міжнародній науково-практичній конференції
«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»
Прізвище, ім’я, по батькові:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Науковий ступінь, учене звання:_____________________________________________________________
Посада:___________________________________________________________________________________
Установа:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Країна, адреса:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контактні телефони: _______________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________
Форма участі:_____________________________________________________________________________
Секція/Напрям конференції:_________________________________________________________________
Тема доповіді:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Мультимедійна презентація: ні □ /так □ _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

