МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ»
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь
у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОСВІТІ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»
Конференція відбудеться в м. Бердянську 13-14 червня 2019 р.
До участі запрошуються члени ВГО «Українська асоціація корекційних
педагогів» (які продовжили на момент реєстрації членство в 2019 році).
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти України і
зарубіжжя: досвід та перспективи.
2. Альтернативні та допоміжні засоби комунікації в корекційнореабілітаційній роботі.
3. Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців до
роботи в спеціальних та інклюзивних закладах загальної середньої освіти.
4. Новітні технології подолання порушень у розвитку дітей.
5. Організаційно-методичні аспекти діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів.
6. Проблеми ранньої діагностики та корекції порушень розвитку дітей.
7. Нейропсихологічні аспекти діагностики та корекції труднощів у навчанні
дітей.
8. Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми
потребами в умовах Нової української школи.
9. Специфіка навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах
освіти.

10.Сучасні здоров'язбережувальні технології в спеціальній та інклюзивній
освіті.
11.Сучасні психокорекційні та інформаційні технології в спеціальній та
інклюзивній освіті.
Електронна реєстрація учасників є обов’язковою та триватиме до
01.05.19 за посиланням: https://goo.gl/forms/nOhe0m3EnqV3NEiF3
Благодійний внесок за участь в конференції становить 100 грн. і включає
організаційні витрати на проведення конференції. Реквізити отримають всі
зареєстровані особи.
Кількість учасників обмежена!
Зареєстровані особи, які не є членами УАКП, братимуть участь у конференції
за умови наявності вільних місць.
Форми участі у конференції:
• слухач;
• доповідь (до 20 хв.);
• майстер-клас, тренінг, робоча майстерня, лекція, семінар, воркшоп;
• заочна участь (тільки публікація).
Офіційна мова конференції – українська.
Місце проведення заходу:
м. Бердянськ,
Бердянський державний педагогічний університет,
Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти,
вул. Шмідта 4, корпус 1,
вул. Горького 19, корпус 5 А.
Орієнтовний розклад роботи конференції:
13.06.2019 р.
Реєстрація учасників
Відкриття конференції та пленарне засідання
Перерва на каву
Майстер-класи – 1
Секційне засідання – 1
Перерва на обід
Майстер-класи – 2
Секційне засідання – 2
Оглядова екскурсія
14.06.2019 р.
Майстер-класи – 3
Секційне засідання – 3
Перерва на каву
Майстер-класи – 4
Фінал Конкурсу студентських методичних робіт УАКП
Перерва на обід
Засідання Ради УАКП (запрошуються члени Ради – голови та
секретарі осередків)

9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-17:00
17:00
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-16:00

Розширену
програму
конференції
сайті www.uasp.org.ua після 04.05.2019 р.

буде

розміщено

на

Адреса проведення пленарного засідання конференції м. Бердянськ,
Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта 4, корпус 1
актова зала.
Адреса проведення майстер-класів м. Бердянськ, Бердянський
державний педагогічний університет, факультет дошкільної, спеціальної та
соціальної освіти, вул. Горького 19, корпус 5 А.
Е-mail оргкомітету uasp2017@gmail.com
Бронювання житла учасники здійснюють самостійно. До вашої уваги
додаток 1 з орієнтовним переліком готелів.
З усіма запитаннями можна звертатися до організаторів - членів
Бердянського осередку УАКП:
голова – Ревуцька Олена Володимирівна (+38 0662532854)
секретар – Линдіна Євгенія Юріївна (+38 0502203014)

Шановні колеги! Просимо взяти до уваги:
1. Бердянськ
–
місто-курорт
(http://bdpu.org/konferentsiya-uakp/), а час
проведення
конференції
межує
зі
святковими
та
вихідними
днями
(15 червня – субота, 16 червня – Трійця,
17 червня – вихідний), тому прохання
забронювати місця для проживання
заздалегідь
(кінець
квітня-початок
травня). Наші поради та пропозиції в
додатку 1.
2. Транспортний
зв'язок
з
містом
Бердянськом
–
серцем
Азова
(http://bdpu.org/konferentsiya-uakp/)
влітку в додатку 2. Подбайте, будь ласка,
про квитки на проїзд завчасно!
За результатами роботи конференції планується видання матеріалів
конференції:
1. Додаток до журналу «Корекційна педагогіка. Вісник УАКП».
Матеріали конференції публікуються за кошти фізичних осіб з
розрахунку 60 грн./стор. Матеріали надсилайте до 15.04.2019 на
uasp2017@gmail.com, в темі листа зазначайте «матеріали конференції
_ПІП». Вимоги до публікації: обсяг від 6 до 8 сторінок, шрифт Тimes

New Roman, 14 кегль; послідовність оформлення: назва (жирним) 
прізвище, ініціали автора (ів)  місце роботи автора (ів)  анотації укр,
рос, англ.  текст статті  список використаних джерел  контактний
телефон
(моб).
Статті з компʼютерним перекладом анотацій не прийматимуться до
друку! Контактна особа щодо публікації матеріалів у Віснику УАКП –
Наталія Базима uasp2017@gmail.com.
2. Спеціальний випуск збірника матеріалів конференції «Наукові записки
Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні
науки», який включений до Переліку наукових фахових видань
України (категорія «Б») (наказ МОН України №1412 від 18 грудня
2018 року) та індексується в наукометричних базах даних:
 IndexCopernicus;
 CrossRef (усі статті отримують індекс DOI);
 GoogleScholar;
 VernadskyNationalLibraryofUkraine;
 CiteFactor Academic Scientific Journals (USA);
 DirectoryofResearchJournalsIndexing;
 WorldCat.
Вимоги до оформлення статей на сайті БДПУ (http://bdpu.org/) або у
додатку 3.
Контактна особа щодо публікації в збірнику БДПУ: (06153)3-52-57
Шульженко Анжеліка Сергіївна
У вільний час Ви матимете можливість долучитися до:
 таласотерапії, відвідавши міські пляжі в центрі міста, пляж Лазурний та
пляжі
розташовані
на
Бердянській
Косі
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=tN_nQXN7pmM;
https://www.youtube.com/watch?v=1O-hjcOJ7wE);

дельфінотерапії, відвідавши Бердянський міський дельфінарій «Немо»
(https://www.youtube.com/watch?v=yvBzp8fpeQU);
 анімалотерапії, відвідавши зоопарк «Сафарі» (http://azovzoo.com/);

акватерапії,
відвідавши
аквапарк
«Мис
Доброї
Надії»
(https://www.youtube.com/watch?v=4wdLy58DFwE; http://akvaland.in.ua/).
Ви матимете можливість:
 відвідати луна парк «Рандеву» (https://www.youtube.com/watch?v=q_pB07h4MQ);
 відпочити на заповідному острові Малий Дзендзик, що розташований у
Бердянській
затоці
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=OymSfvG-ORQ);
 насолодитися
морською
прогулянкою
на
піратській
шхуні
(https://www.youtube.com/watch?v=Ynnp8VfAJRY);
 поласуватися морськими делікатесами;
 порибалити.

Додаток 1
Варіанти місць для проживання
1. Міні-готель в центрі міста https://hotels24.ua/
2. Готель Східний 284
https://www.101hotels.ru/ukraine/berdyansk/vostochnyi_284.html
3. Guest House on Pervomayskaya
https://planetofhotels.com/ukraina/berdyansk/guest-house-pervomayskaya
4. Міні-готель цілодобово, Бердянськ, вул. Гостинна (Свердлова), 87
http://berdjansk.arenda24.com/apartment/9970.html
5. Гостьовий дім «У Ірини» https://lovileto.com.ua/berdyansk/u-iriny.html
6. Номера на Тищенко, 47 https://brd.ua/otdyh/a-2113.html
7. Гостьовий дім На Азове
https://www.101hotels.ru/ukraine/berdyansk/guest_house_naazove.html
8. Гостьовий дім Bonjour
https://planetofhotels.com/ukraina/berdyansk/hotel-gostevoy-dom-bonjour
9. Готель «Katrin Hotel» https://www.more.ks.ua/pansionat/id/5915
10. Готель Максим (Maksim) https://gohotels.com.ua/ru/hotel?cid=343412
11. Sun House https://www.booking.com/hotel/ua/sun-house.ru.html
12. Міні-готель «NaAzove», https://lovileto.com.ua/berdyansk/naazove.html
13. Затишний котедж
http://www.baziotdiha.com.ua/company.php?id_company=7580
14. Нові затишні 2-х, 3-х містні номери http://www.baziotdiha.com.ua/company.php?id_company=9846
15. Котедж https://rest.guru.ua/berdyansk/spa/5094/
16. Гостьові будиночки «Ліка» https://rest.guru.ua/berdyansk/spa/5343/
17. Гостьовий будинок «Лана» https://rest.guru.ua/berdyansk/spa/8970/
18. Гостинний дім «Наталі» https://rest.guru.ua/berdyansk/spa/5006/
19. Готель «Морська пристань» https://rest.guru.ua/berdyansk/spa/9521/
20. Номера люкс https://brd.ua/otdyh/a-181.html

Додаток 2
Транспортний зв'язок з містом Бердянськ
1. Розклад рухів залізничного транспорту в Бердянському напрямку
(2018 рік)
№
поїзда

Маршрут

Період руху

Час
відправлення

Час
прибуття

228

Київ – Бердянськ

щоденно

18:04

11:00

188

Львів – Бердянськ

з 3 червня по
11 вересня
(непарні дні)

11:50

12:30

472

Дніпропетровськ –
Бердянськ

з 3 червня по
15 вересня
(непарні дні)

20:14

5:07

552

Кривий Ріг –
Бердянськ

з 3 червня по
15 вересня
(непарні дні)

18:23

5:07

Харків – Бердянськ

з 4 червня по
20 вересня
(парні дні)

22:14

7:30

118

Суми – Бердянськ

з 4 червня по
20 вересня
(парні дні)

16:51

7:30

92

Кременчук –
Бердянськ

з 4 червня по
18 вересня
(парні дні)

15:16

7:30

100/608

Мінськ –
Бердянськ

з 4 червня по
30 серпня
(парні дні)

7:44

15:35

608

Запоріжжя-1 –
Бердянськ

з 26 березня
(щоденно)

10:35

15:35

261

В розкладі руху транспорту можливі зміни!
2. Також до Бердянська можна добратися автобусом з Автостанцій:
Запоріжжя-Бердянськ (200 км), Маріуполь-Бердянськ (90 км), МелітопольБердянськ (120 км) тощо.

Додаток 3
Вимоги до оформлення статей (Збірник БДПУ)
1. Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або російською,
або англійською) в електронному варіанті на E-mail: naukabdpu@gmail.com
Основний текст статті містить такі компоненти:
Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється
постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій;
формулюються мета і завдання).
Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура
теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була
зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії
щодо висвітленої проблематики).
Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються
перспективи подальших досліджень).
2. Технічне оформлення тексту статті
Поля: нижнє, верхнє, ліве – 2 см; праве – 1,5 см.
Редактор: МS Word.
Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається
виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом.
Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”). При наборі тексту
потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1) УДК (по лівому краю)
2) DOI (надається редакцією)
3) НАЗВА СТАТТІ (по лівому краю)
4) Ім’я та прізвище автора (по центру)
5) Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру)
6) Місце роботи, поштова адреса установи, E-mail, orcid автора (по
центру) англійською (або українською, якщо стаття англійською) мовою
7) УДК (по лівому краю)
8) НАЗВА СТАТТІ (по правому краю)
9) Ім’я та прізвище автора (по центру)
10) Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру)
11) Місце роботи, поштова адреса установи, E-mail, orcid автора (по
центру) мовою статті
12) Анотації та ключові слова українською та англійською мовами
(кожна по 2000 знаків із пробілами (230-250 слів)
13) Ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами.
14) текст статті;
15) література (оформлена за останніми вимогами ВАК України

(Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30). Джерела наводяться в
алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка – 1 cм).
16) References, транслітерована латинськими буквами (APA-стиль)
3. Вимоги до назви статті
Назва статті має бути інформаційною, чітко відповідати змісту статті, не
містити абревіатур.
4. Вимоги до анотації та ключових слів
Анотація – коротка характеристика наукової статті з точки зору її
призначення, змісту, виду, форми та інших особливостей.
Анотація виконує такі функції:
1) дає можливість скласти уявлення про зміст наукової статті, визначити
її релевантність назві статті та потребу у зверненні до повного тексту статті;
2) використовується в інформаційних, у тому числі автоматизованих
системах для пошуку інформації.
Анотація має включати характеристику основної теми, проблеми
наукової статті, мету роботи та її результати. В анотації вказується, що
нового привносить відповідна стаття порівняно з іншими, спорідненими за
тематикою та цільовим призначенням.
Анотація:
включає від 230 до 250 слів (не менше 2000 знаків)
не містить абревіатур
Ключові слова:
від 5 до 7 слів;
не містять абревіатур;
подаються у називному відмінку;
розділені комами.
5. Вимоги до оформлення посилань на літературні
джерела в тексті статті
Цитування та внутрішньо текстове посилання на літературні джерела
подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад:
(Іванова, 2018). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через
двокрапку (Іванова, 2018: 125).
У списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела,
прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.
6. Вимоги до оформлення списку літератури
1. Література (вирівнювання по центру) оформлюється відповідно до
вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).
Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом
першого рядка – 1 cм. Список літератури не нумерувати!
2. References (вирівнювання по центру) оформлюється згідно стандарту
APA. References не нумерувати!
3. Транслітерація прізвища авторів, залежно від мови оригіналу джерела,
виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27
січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею» (для української мови).

У нагоді стане офіційний трансліт онлайн http://ukrlit.org/
Порядок подання матеріалів
Для публікації матеріалів у збірнику необхідно надіслати на електронну
адресу naukabdpu@gmail.com:
 електронну версію наукової статті (10-12 сторінок) (назва файлу:
Іванова_стаття;
 за необхідністю – для осіб, які не мають наукового ступеня, – до статті
надається
сканована
рецензія
(фотокопія)
(назва
файлу:
Іванова В.В._рецензія);
 відомості про автора (назва файлу: Іванова_відомості про автора);
 копію про оплату публікації після підтвердження про прийняття до
друку (назва файлу: Іванова_квитанція).
Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у збірнику
наукових праць «Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету. Серія: Педагогіка» складає 40 грн. за одну сторінку статті.
Оплата здійснюється поштовим переказом на ім’я Шульженко
Анжеліки Сергіївни, за адресою: науковий відділ БДПУ, вул. Шмідта, 4,
м. Бердянськ, 71112.
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів
автора (наприклад, Іванова_квитанція).

