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Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь 

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 
"Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в 

системі неперервної професійної освіти", 
яка відбудеться 26–27 листопада 2020 року на базі кафедри педагогіки 

Бердянського державного педагогічного університету 
 

Основні напрями конференції 
1. Теоретико-методологічні засади фахового зростання особистості. 
2. Історико-педагогічні аспекти фахового зростання особистості в 
системі неперервної професійної освіти. 
3. Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання 
особистості в системі неперервної професійної освіти. 
4. Оптимізація супроводу фахового зростання особистості в системі 
неперервної професійної освіти: технології і методики. 
5. Психологічні основи супроводу фахового зростання особистості в 
системі неперервної професійної освіти. 
6. Моніторинг фахового зростання особистості в системі неперервної 
професійної освіти. 
 
 
Робоча мова конференції: українська, англійська. 
Кінцевий термін подання матеріалів: 20 листопада 2020 року. 
Форма участі в конференції: дистанційна. 
 

Умови участі в конференції 
 

Для участі в конференції необхідно до 20 листопада 2020 р. 
подати на адресу електронної пошти 5b317@ukr.net такі документи: 

а) заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1); 
б) тези (Додаток 2); 
в) копію квитанції про оплату. 
За матеріалами інтернет-конференції планується видання 

електронного збірника наукових праць. 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ  
(до оплати 150 грн., для докторів наук, професорів –  

безкоштовно) 
р/р UA798201720313261001201010702 
в ДКСУ м. Київ 
МФО 820172 
Отримувач БДПУ 
Код 02125220 
Призначення: 1. Конкретизуємо наукову послугу (обов’язково – 
наприклад, друк тез конференції),  
                       2. ПІБ учасника конференції (обов’язково). 
 
Увага! Участь здобувачів вищої освіти в роботі конференції тільки 

у співавторстві з науковим керівником. 
Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома 

файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають 
прізвищу та імені першого автора і набираються латинськими літерами 
(наприклад: Sozinova_tezy, Sozinova _zayavka, Sozinova _oplata). 

Відповідальність за зміст та достовірність інформації (тез) 
несуть автор(и). 

 
 

Контактна інформація 
Довідки за тел.:  
+38(050) 90–49–001, +38(096)57–222–44 Лілія Григорівна Ярощук 
+38(099)79–33–210, +38(096)25–88–597 Лариса Олександрівна Лісіна 
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