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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у 

VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ», 

 

що відбудеться 23 листопада 2022 року 

на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 
Мета проведення конференції: 

актуалізація проблем і визначення стратегії модернізації системи спеціальної освіти 

та корекційно-реабілітаційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку 

в Україні в умовах воєнного стану 

До участі у конференції запрошуються: 

фахівці галузі професійної, загальної, спеціальної та інклюзивної освіти; фахівці галузі 

охорони здоров’я, соціального захисту населення; наукові працівники; представники 

державних установ та громадських організацій; представники волонтерського руху 

(організацій), батьки дітей із особливими освітніми потребами 

https://uk.upwiki.one/wiki/Bridgewater,_Massachusetts
https://uk.upwiki.one/wiki/Massachusetts


Тематичні напрями роботи конференції 

 

Секція 1. Сучасні тенденції модернізації та розвитку системи корекційно-

реабілітаційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку 

в Україні та закордоном. 

Секція 2. Освіта дітей та дорослих з особливими освітніми потребами в контексті 

євроінтеграційних змін. 

Секція 3. Методологія, технології та методики корекційно-реабілітаційної допомоги 

особам із особливими освітніми потребами, їх батькам в умовах воєнного 

стану. 

Секція 4. Проблеми теорії та практики реалізації систем раннього втручання, 

скринінгу, реабілітації, абілітації, супроводу, підтримки та соціально-

педагогічного патронажу в умовах воєнного стану. 

Секція 5. Сучасні корекційно-реабілітаційні технології в роботі з особами 

з порушеннями психофізичного розвитку в умовах воєнного стану. 

Секція 6. Актуальні проблеми профорієнтаційної та трудової діяльності осіб 

з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану. 

Секція 7. Соціальне партнерство в системі допомоги особам із порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах воєнного стану. 

Секція 8. Професійне співробітництво з організації траєкторії навчання учнів 

з особливими освітніми потребами в умовах закладу професійної 

(професійно- технічної) освіти в умовах воєнного стану. 

Секція 9. Підготовка та перепідготовка кадрів для системи спеціальної освіти та 

корекційно-реабілітаційної допомоги особам з порушеннями 

психофізичного розвитку в умовах воєнного стану. 

 

 
Наукові заходи під час проведення конференції 

 

У межах роботи конференції передбачаються: 

1. Виступи, обговорення, прийняття резолюції конференції. 

2. Публікації матеріалів конференції: 

– у збірнику матеріалів конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: 

стратегії розвитку у національному та світовому вимірі». Планується електронне 

видання матеріалів конференції. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, польська, англійська, німецька 



Форма проведення конференції – онлайн / заочна 

 

Умови участі в конференції 

Учасникам конференції надіслати на електронну адресу оргкомітету 

[cor.ped_sumy@ukr.net] одним листом: 

1. Заявку заповнену за зразком. 

2. Зареєструватися в електронній формі учасника конференції 

3. Тези доповіді в електронному варіанті формату *.doc. 

4. Відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача, наприклад: Руденко_Заявка, 

Руденко_Тези, Руденко_Внесок. 

В темі листа зазначається: «Конференція сor.ped». 

 

Термін подачі матеріалів – до 18 листопада 2022 року. 

 

Організаційний внесок складає 300 грн. (сертифікат, програма та збірник матеріалів 

конференції в електронному варіанті). Кошти перераховувати (або сплатити через касу 

Приватбанку) на картковий рахунок Приват банку («Приват – 24») номер картки: 

5168 7554 4409 1660 (Колишкін Олександр Володимирович) з вказівкою прізвища, ім’я, 

по-батькові відправника та позначкою: за участь у конференції. 

Доктори наук та закордонні учасники конференції звільняються від сплати 

організаційного внеску. 

 

Зареєстрованим учасникам Конференції з 24.11.2022 р. до 30.11 2022 р. буде надано 

доступ до перегляду он-лайн запису Конференції, роботи вебінарів, а також можливість 

скачування презентацій доповідачів і отримання сертифікату (8 годин – 0,3 кредити ЄКТС) 

усталеного зразка. 

 
 

Інформацію щодо платформи проведення конференції та посилання на 

підключення буде надіслано після реєстрації кожному учаснику конференції. 

 

E-mail оргкомітету конференції: cor.ped_sumy@ukr.net 

Контактний телефон оргкомітету конференції: (0542) 68-59-43 

Додаткові контактні телефони для довідок: 
МТС (099) 408-30-76 Зайчикова Анастасія Віталіївна 

  (050) 238-20-41 Колишкін Олександр Володимирович 

 
Адреса оргкомітету: м. Суми, вул. Роменська, 87, центральний корп., каб. 137, 

кафедра спеціальної та інклюзивної освіти. 

 

Детальна інформація щодо участі в конференції представлена на сайті Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

З повагою, оргкомітет 

mailto:cor.ped_sumy@ukr.net
https://forms.gle/PqdMrQDDtEqvhDL38
mailto:cor.ped_sumy@ukr.net


Зразок оформлення заявки на участь у конференції (надіслати на адресу кафедри): 

ЗАЯВКА на участь у 

VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ» 

23 листопада 2022 року, м. Суми 
Прізвище, ім'я, по батькові      

Науковий ступінь, вчене звання      

Місце роботи     

Посада    

Поштова адреса, телефон     

Електронна адреса   

Секція наукової доповіді:     

Тема наукової доповіді:    

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): онлайн / заочна 

 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Тези та статті приймаються мовою конференції. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції 

«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому 

вимірі» та представлені на сайті кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені 

А. С. Макаренка (https://sio.sspu.edu.ua/) та репозитарії університету (https://repository.sspu.sumy.ua/) 

після 23листопада 2022 р. 
 

І. Вимоги до оформлення тексту: 

1. Форма та розмір аркушу: А-4 у форматі Microsoft Word (*.doc); тип шрифту: Times 

New Roman, без переносів; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм. 

2. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін. 

3. Обсяг тез – 3-5 сторінок (без нумерації). 

4. У тексті використовується один ініціал науковців (ім’я). Наприклад: Л. Виготський. 

ІІ. Вимоги до набору тексту: 

1. Вимкнути функцію «перенос». 

2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок». 

3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft 

Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм). 

4. Відстань між словами – 1 пропуск. 

5. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк тексту чорно-білий). 

ІІІ. Вимоги до змісту тексту (див. зразок): 

1. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч). 

2. У правому кутку аркушу подаються: прізвище та ініціали автора (авторів) – повністю 

(жирний шрифт); науковий ступінь, вчене звання, (міжрядковий інтервал – 1). 

3. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру). 

4. Тези повинні мати у своїй структурі такі елементи, як: актуальність, мета, виклад 

основного матеріалу, висновки. 

https://sio.sspu.edu.ua/
https://repository.sspu.sumy.ua/

