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ПРЕС-РЕЛІЗ
ДРУГА МІЖНАРОДНА
ЛІТНЯ НАУКОВА ONLINE-ШКОЛА

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ
06.07–08.07.2021 року
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі першої міжнародної літньої наукової online-школи
«Адаптивні процеси в освіті». Літня online-школа є інтеграційною й об’єднує роботу п’яти
заходів: літньої наукової школи ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними
системами», науковий дискурс Бердянського державного педагогічного університету,
презентацію досягнень науковців та здобувачів вищої категорії Інституту професійнотехнічної освіти Національної академії педагогічних наук України, літньої школи молодого
вченого ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та наукові мандри із
зарубіжжя. Такий формат проведення є інноваційним та відповідає контексту глобалізаційних
процесів в освіті.
Мета проведення Літньої наукової online-школи: обговорення актуальних
питань розвитку адаптивного управління в умовах трансформаційних процесів.
Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги,
аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені
в цифровій розбудові системи освіти України взагалі й Нової української школи зокрема на
адаптивних засадах.
Формат проведення заходу – цифровий.
Центральні канали трансляції заходів Школи:
1. Офіційний сайт ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними
системами» за лінком http://adaptive.org.ua/
2. Канал на youtube за лінком:
https://www.youtube.com/channel/UCiTNBAGcJbBQXPt1fYODacQ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, професор,
голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціальнопедагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії
(м. Харків);
Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук,
доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії
(м. Харків);
Кириченко Микола Олексійович (співголова) − доктор філософії, членкореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ);
Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної
академії педагогічних наук України (м. Київ);
Бачієва Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії
(м. Харків);
Бондаренко Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформаційних, комп'ютерних та поліграфічних технологій Української інженернопедагогічної академії; головний редактор наукового електронного видання «Адаптивне
управління: теорія і практика» (м. Харків);
Брюханова Наталія Олександрівна − доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженернопедагогічної академії (м. Харків);
Кулалаєва Наталя Валеріївна – доктор педагогічних наук, заступник директора
з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ);
Кравець Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ);
Крижко Василь Васильович − кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного
університету (м. Бердянськ);
Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженернопедагогічної академії (м. Харків);
Немченко Сергій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету
(м. Бердянськ);
Рябова Зоя Вікторівна– доктор педагогічних наук, професор, заступник голови
Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними
системами», завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ);
Савченко Ірина Миколаївна − кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України»
(м. Київ);
Сорочан Тамара Михайлівна − доктор педагогічних наук, професор, заслужений
працівник освіти України, директорка Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
(м. Київ).
Всі презентації та доповіді викладатимуться на YouTube каналі ГО ШАУСПС
https://www.youtube.com/channel/UC55gj8GiYjrJeTe5T3Ik-wA
Робочі мови літньої наукової школи: українська, англійська, польська, російська.

ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ
1-й день
06 липня
2021
10:00 ‒
17:00

2-й день
07 липня
2021
10:00 ‒
17:00

3-й день
08 липня
2021
10:00 ‒
17:00

1. Відкриття літньої наукової школи та комунікаційне вітання учасників.
Створення валізи запитань (online-режим).
2. Online-дискурс: доповіді наукової школи кафедри менеджменту та
адміністрування

Бердянського

державного

педагогічного

університету

(online-режим).
3. Наукові зустрічі: мандри зарубіжжя: Workshop ‒ Білоруський державний
університет інформатики і радіоелектроніки, м. Мінськ, Республіка
Білорусь; Інститут педагогіки, Гуманітарно-Природничого Університет
ім. Яна Длугоша м. Ченстохов, Республіка Польща;
4. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (onlineрежим).
1. Online-виступи науковців і здобувачів ГО ШАУСПС (виступи за програмою
Літньої школи).
2. Презентація досягнень науковців та здобувачів вищої категорії Інституту
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук
України та Національного центру «Мала академія наук України».

3. Наукові зустрічі: мандри зарубіжжя: презентації досвіду науковців(onlineта offline-режим) Університет Аурела Влаіку в Араді, Румунія;
Павлодарський державний педагогічний університету, м. Павлодар,
Болгарія.
4. .Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (onlineрежим).
1. Освітній квест ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
«Науковий калейдоскоп» (online-режим).
2. Аспірантська толока: «Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця»; Харківська академія неперервної
освіти.
3. Потенційна участь: мандри зарубіжжя: KINDERVEREINIGUNG
LEIPZIG eV (Лейпциг, Німеччина).
4. Підведення підсумків роботи Школи та презентація отриманих здобутків
викладатиметься на Youtube каналі ГО ШАУСПС.

Зверніть увагу!
Реєстрація на участь у літній науковій школі відбувається до 05.07.2021 р. на сторінці:
https://forms.gle/dEZC5pbpEUk4uFv58
По завершенню роботи школи кожний учасник, який відпрацював з 06 липня 2021 р. по
08 липня 2021 р., отримає сертифікат із зазначенням тематики роботи літньої школи та
годинами (30 год. / 1 кредит) про їх опанування.
Організаційний внесок за участь у роботі Всеукраїнської літньої наукової школи складає
150 грн. Представники ГО ШАУСПС, які регулярно сплачують членські внески та
співорганізатори оргвнесок не сплачують.
Оплата
здійснюється
онлайн,
після
заповнення
реєстраційної
форми
https://forms.gle/dEZC5pbpEUk4uFv58
Планується випуск е-збірника матеріалів тез доповідей ЛШ-2021, який після
закінчення заходу буде розміщено на сайті установ-організаторів.
Матеріали тез доповідей (назва файлу Тези_прізвище) просимо надіслати до
05.07.2021 р. з поміткою: Матеріали ЛШ-2021 на е-mail: shausps2016@gmail.com
Додатково надається можливість надрукувати тези (благодійний внесок: 40 грн./стор. за
реквізитами, що надаються після прийняття матеріалів до друку організаційним комітетом).

Вимоги до оформлення тез доповідей.
Обсяг матеріалів: 1-3 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє,
нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5.
Структура матеріалів: прізвище, ім’я автора (повністю), посада й організація для
педагогів, повна назва освітньої установи, e-mail (за наявності), назва друкується напівжирними
великими літерами; рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту; список

використаних джерел розміщується після тексту тез.
Відповідальність за релевантність і достовірність поданого матеріалу несуть автори.
Для учасників Форуму додатково надається можливість надрукувати статті в електронному
науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика» серія «Педагогіка» −
планується до видання в першому кварталі 2021, а серія «Економіка» – у другому кварталі 2021 року.
Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, категорія «Б», у
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й
кандидата наук; доктора філософії, а також власні дослідження педагогів України й зарубіжжя (наказ
Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.). Видання розміщене в середовищі
Platform & workflow by OJS/PKP. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат,
після чого отримує унікальний ідентифікатор DOI. Благодійний внесок для публікації: 50 грн./стор.
Члени ГО «ШАУСПС», які систематично сплачують благодійні внески, за публікацію кошти не
вносять.
Сайт видання: https://amtp.org.ua. Довідки щодо умов розміщення й підготовки публікацій можна
отримати за адресою: gromilich777@gmail.com.

Організаційні питання Форуму можна з’ясувати за телефонами контактних осіб:
Контактні особи:
Єльникова Галина Василівна
Рябова Зоя Вікторівна
Бачієва Лариса Олександрівна
Організаційний комітет

(+38(099) 03-49-965)
(+38(050) 64-11-391)
(+38(067) 78-38-649)
shausps2016@gmail.com

Запрошуємо до участі та співпраці!
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Сподіваємося на Вашу участь і плідну співпрацю
Оргкомітет ЛШ-2021

