
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про захід 
 
Організатором ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною 

участю) «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» є Міністерство освіти і науки 

України, Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-

педагогічний інститут «Бейт-Хана» та Дніпропетровська академія музики імені Михайла 

Глінки.  

Конференцію буде проведено он-лайн на платформи Zoom. Посилання для 

доступу до конференції будуть надіслані на e-mail учасникам 17.03.2021. 

Матеріали конференції публікуватимуться у збірнику тез (з присвоєнням відповідних 

бібліотечних індексів), який разом із сертифікатом надсилатиметься учасникам. 

 

Інформація про участь 

 
Учасникам потрібно до 15 березня 2021 року (включно) заповнити реєстраційну картку 

учасника за посиланням https://u.to/LgDtGg і подати матеріали доповіді (в електронному 

вигляді)  

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) 

 

«СУЧАСНА ОСВІТА: 

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА» 
 

18 березня 2021 року 

 

До участі в роботі конференції запрошуються науково-педагогічні 

працівники вітчизняних і закордонних закладів вищої і середньої освіти, 

аспіранти і докторанти, молоді вчені, здобувачі освіти,  

а також інші представники соціально-гуманітарної сфери 

 

Місце проведення: Приватна установа «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

(м. Дніпро, Україна) 

https://u.to/LgDtGg


разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску (формат PDF, 

назва – Коваленко_внесок. pdf) на електронну адресу zbirnuk@bethana.org.ua 

Робочі мови заходу: українська, російська, англійська, іврит. 

Початок конференції: 11:00. 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції 

 

1. Філософія освіти. 

2. Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання. 

3. Національний характер освіти: досвід в умовах глобалізації. 

4. Дистанційна освіта: пошук ефективних шляхів запровадження. 

5. Інклюзивна освіта в умовах дистанційного навчання: точки перетину 

і шляхи подолання суперечностей. 

6. Розвиток творчої особистості засобами мистецтва. 

7. Освіта дорослих: українські реалії і світовий досвід. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 
 

 Обсяг матеріалів до 10 сторінок на форматі А4, орієнтація – книжкова. 

 Докладні вимоги до оформлення матеріалів за посиланням: 

https://u.to/wubzGg . 

 Назва файлу з матеріалами повинна відповідати прізвищу учасника 

конференції (наприклад, Коваленко_тези.doc). 

 

Організаційний внесок 

 

1. Організаційний внесок учасника конференції складає 150 грн. і покриває 

витрати, пов’язані з проведенням конференції. 

2. Реквізити для здійснення оргвнеску: 

р/р UA843052990000026001060762368 у КБ «Приватбанк» МФО 305299 

ЄДРПОУ 23371466 Приватна установа «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана». 

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції 

(обов’язково вказати ПІБ платника та суму до сплати). 

3. Матеріали докторів наук публікуватимуться безкоштовно. 

 

Контакти 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-

педагогічний інститут «Бейт-Хана»; 49044, м. Дніпро, площа Успенська 5-Д. 

Для довідок з питань конференції (у робочий час):  

(050)45 17 438; (098)05 05 668 – Мамчич Інна Петрівна 

e-mail: zbirnuk@bethana.org.ua 

Заздалегідь вдячні за участь! 

https://u.to/wubzGg

