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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ -ЗАПРОШЕННЯ 

  

    АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД 

Дорогі друзі! 
Запрошуємо Вас узяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД», яка відбудеться 12-13 травня 2022 

року на базі науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 

вул. Роменська, 87). 

 Питання для обговорення і дискусій: 

-формування основ академічної культури у закладах освіти в умовах воєнних реалій; 

-академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; 

- наукова мовна культура; академічне письмо;  архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу; 

- академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики; 

- культура наставництва в українському та європейському університеті; 

-  розвиток гнучких умінь (soft skills):актуальні питання та виклики в умовах дистанційного навчання. 

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, дискусійні платформи, 

майстер-класи з академічної культури, «Журналісти й освітяни: простір коворкінгу в умовах воєнного 

стану». Учасникам заходу запропоновано:  

1)публікації матеріалів:  тези доповіді у збірці матеріалів конференції;  статті у фахових 

наукових журналах   «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології»;  «Академічні студії. 

Серія: Педагогіка», у колективній монографії «Текст у дослідницьких парадигмах: теорія і практика» 

(на вибір або паралельно).   

     2) за потреби - курси з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Академічна культура дослідника в умовах військових реалій» (30 год. – 1 кредит ЄКТС). 

Сертифікат відповідає Постанові Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».    
 Умови участі в конференції: 

     Для участі в конференції до 08.05.2022 (включно) надіслати: 

заявку на участь у конференції  (зразок  заявки додається)  та статтю до збірника конференції на адреси 

оргкомітету conferenceukrmovilitsspu@gmail.com, olenasemenog@gmail.com     
      Робочі мови конференції: українська, польська, болгарська, англійська. 

Зразок  оформлення заявки: 

      Проєктна культура в академічному вимірі  

      Віталій Омельяненко, доктор економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування СумДПУ імені А. С. Макаренка, лауреат премії Академії наук вищої освіти України, 

голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 
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Оформлення  тез у збірнику «Академічна культура педагога-дослідника» 

 Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 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 зазначити прізвище та 

ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез 

друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати 

такий вигляд: Petrov_tezykonf.  Список використаних джерел інформації має бути оформлений згідно з 

вимогами АРА (http://www.apastyle.org).  

Статті:  

 до фахового наукового журналу «Академічні студії. Серія: Педагогіка», м. Луцьк; категорія Б; 

додаткова інформація про оформлення і оплату розміщена на сайті 

http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/homepage). Журнал включено до переліку наукових 

фахових видань України до категорії «Б»: наказ № 735 від 29.06.2021. 

до фахового наукового журналу «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», 

м. Суми; категорія Б; додаткова інформація про оформлення і оплату розміщена на сайті 

https://pedscience.sspu.edu.ua/). Журнал включено до переліку наукових фахових видань України до 

категорії «Б»: наказ № 886 від 02.07.2020. 

Запрошуємо Вас, колеги, узяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної 

монографії на тему «Текст у дослідницьких парадигмах: теорія і практика». Мета: на основі 

вивчення національного і зарубіжного досвіду окреслити специфіку текстових  категорій у  

дослідницьких парадигмах сучасної філології та освітній парадигмі;  науково обґрунтувати і розробити 

науково-методичне забезпечення  для формування у здобувачів освіти культури роботи із 

публіцистичним, медійним, науковим, офіційно-діловим текстом, художнім твором. 

Напрями, розділи монографії:  1. Текст і текстові категорії: теорія і практика аналізу текстових 

категорій;  2. Текст в системі освітньої парадигми; 3. Антропоцентрична парадигма і лінгвістика  

тексту; 4.  Методичний аспект аналізу тексту; 5. Медіатекст: ознаки, особливості;  6. Науковий текст: 

ознаки, особливості;7.  Діалогічність як категорія тексту; 8.Інтертекстуальність. 

Розмір полів: зверху і знизу, зліва, справа – 20 мм. Текст повинен бути набраний на Microsoft 

Word, гарнітура Times New Roman 14 кеглем, через 1,5 інтервала. Розділ (стаття) повинна містити такі 

елементи: відомості про автора (авторів) англійською та українською мовами із зазначенням прізвища 

та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, повної адреси, e-mail кожного 

співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), номеру ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у 

Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та 

курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською 

мовами. 

 Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами 

у кожній анотації). Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку 

несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість 

ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами. 

Основна частина тексту повиннна розкривати заявлену тему. 

У тексті обов’язково використовувати посторінкову систему посилань (з використанням 

автоматичного «Посилання»). Оформлення бібліографічних посилань здійснювати згідно ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». 

Матеріали  приймаємо  після перевірки на плагіат та відповідності тематиці конференції.  

Фінансові умови участі в заході 

Електронний сертифікат участі  у роботі конференції,  збірник матеріалів конференції, 

електронний варіант програмки – безкоштовно.  

  Довідкова інформація для учасників конференції   

       За довідками стосовно підготовки колективної монографії, курсів  підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників просимо звертатися до координаторів заходу.  

Лисянська Вікторія,  conferenceukrmovilitsspu@gmail.com,  Семеног Олена   olenasemenog@gmail.com     

http://www.apastyle.org/
http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/homepage
https://pedscience.sspu.edu.ua/
http://orcid.org/
http://www.researcherid.com/
mailto:conferenceukrmovilitsspu@gmail.com
mailto:olenasemenog@gmail.com

