
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ В ХДАФК 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

ШАНОВНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ВЧИТЕЛІ, ПСИХОЛОГИ, 
НАУКОВЦІ ТА ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в 
умовах сучасного освітнього простору», яка відбудеться 23 квітня 2021 року на базі кафедри 
педагогіки та психології в Харківській державній академії фізичної культури. 

Наукові напрямки роботи конференції 
1. Психолого-педагогічні аспекти формування особистості майбутнього фахівця в умовах

сьогодення. 
2. Сучасні освітні концепції та технології підготовки в закладах середньої та вищої освіти.
3. Особливості підготовки майбутніх фахівців спеціальності 053 «Психологія».
4. Проблеми та перспективи психолого-педагогічної підготовки фахівців у системі «людина-

людина». 
5. Розвиток обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі.
6. Дистанційна освіта в умовах поширення Covid-19: психолого-педагогічний базис, моделі,

технології, ресурси . 

ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами участі в конференції планується видання збірнику матеріалів конференції. 
Розсилка збірника та сертифіката учасника в електронному вигляді здійснюватиметься після 
проведення конференції електронною поштою за адресою, яка буде зазначена в авторській довідці 
(впродовж тижня після проведення конференції).  

Збірник публікацій буде розміщено на сайті Академії http://khdafk.kh.ua/ з 29 квітня 2021 року. 
Оргкомітет залишає за собою право на редагування та відбір публікацій для збірника 

матеріалів. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
Матеріали та заявки учасників надсилаються через Google-форму за посиланням  
https://forms.gle/k3GUA8TyeXdfjStT7 
Термін подачі заявок на участь у конференції, публікацій та заявок на проведення 

майстер-класу - до 17.04.2021. 
Програма конференції та майстер-класів буде надіслана на Ваш e-mail 20 квітня 2021 року. 

http://khdafk.kh.ua/
https://forms.gle/k3GUA8TyeXdfjStT7


Вимоги до оформлення тез 
Структура: 

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ (шрифт - Times New Roman 14, напівжирним, великими 
літерами, вирівнювання – праворуч), із зазначенням вчених ступенів і вчених звань (з нового рядка, 
шрифт - Times New Roman 14, вирівнювання – праворуч). 

Місце роботи або навчання (назва установи або організації, місто). 
Прізвище, ініціали, вчене звання, вчений ступінь наукового керівника для здобувачів вищої 

освіти (з нового рядка, шрифт - Times New Roman 14, вирівнювання – праворуч). 
Назва тез (шрифт – Times New Roman 14, напівжирним, великими літерами, вирівнювання – 

по центру) 
Вступ (напівжирним). Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.  

Організація дослідження. 
Мета дослідження (напівжирним). 
Методи дослідження. 
Результати дослідження, обговорення та висновки (напівжирним). 
Перспективи подальших досліджень (напівжирним) у цьому напрямку. 
Список використаних джерел.  
 Текст тез обов'язково повинен містити посилання на використані літературні джерела. 
Технічні вимоги: 
Обсяг тез – до 4-х сторінок у редакторі WORD 2003, у форматі * .doc. 
Шрифт - Times New Roman 14, текст таблиць - Times New Roman 12.  
Поля сторінки: праворуч, ліворуч, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, 

міжрядковий інтервал – 1,5. 
Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них і на використані літературні джерела 

необхідно надавати й оформляти відповідно до вимог державних стандартів. Формули повинні бути 
набрані в редакторі формул MS Equation. 

Рисунки та графіки повинні бути виконані у форматі jpeg якісно, з можливістю їх 
редагування. Для всіх об'єктів має бути встановлено розміщення «в тексті». Оскільки друкована 
версія журналу виходить у чорно-білому кольорі, кольори на рисунках і графіках не повинні нести 
смислового навантаження. 

Використані джерела оформлюються згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».  

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 
географічних назв, імен. Тези повинні бути оригінальними, ніде не надрукованими, не 
наданими до публікації в інші видання. 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
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завідувач кафедри педагогіки та психології 
Харківської державної академії фізичної культури 

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМООЦІНКИ СПОРТСМЕНІВ 7-10 РОКІВ 

СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ 

Вступ. За останні десятиліття спортивні танці значно набули своєї популярності 

як оздоровчий напрямок, так і спортивно-видовищний. На цей час проводиться значна 

кількість змагань з танцювального спорту як в Україні, так и за її межами, різного 

масштабу - від обласних чемпіонатів до чемпіонатів та кубків світу [1].  

Організація дослідження… 

Мета дослідження - вивчення ефективної міжособистісної взаємодії у 

спортивній бальній парі, на основі  дослідження особливостей особистості та 

комунікативних якостей спортсменів 7-10 років, які займаються спортивними 

бальними танцями.  

Методи дослідження… 
Результати дослідження, обговорення та висновки. За результатами 

проведеної методики …… 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці  та обґрунтувати на 

практиці  ……. 

Список використаних джерел 

Інформаційні канали зв'язку 
Контактні телефони: 
 093 268 72 80 – Гант Олена Євгенівна - к.психол.н., доцент, зав. каф. педагогіки та психології 

ХДАФК; 
066 700 27 87 – Павлик Олена Михайлівна - к.психол.н., доцент, доцент каф. педагогіки та 

психології ХДАФК. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ БАЖАЄ ТВОРЧИХ УСПІХІВ! 




