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ПРЕС-РЕЛІЗ
Шановні колеги!
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТНЯ НАУКОВА ШКОЛА
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НОВОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ШКОЛОЮ:
ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ
буде працювати у період
з 04.07–08.07.2019 року
Мета проведення Літньої наукової школи: обговорення актуальних питань розвитку
адаптивного управління в умовах Нової української школи.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових
ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені в розбудові Нової української школи на
адаптивних засадах.
Центральні офіси трансляції заходів Школи:
1. Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ.
2. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків.
3. Інформаційно-методичний канал «Імідж», м. Запоріжжя.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»,
професор Української інженерно-педагогічної академії;
Лазарєв Микола Іванович (співголова) – доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри Української інженерно-педагогічної академії;
Рябова Зоя Вікторівна (заступник голови) – доктор педагогічних наук, професор, заступник
голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними
системами», завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти НАПН України»;
Романова Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник
директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії
педагогічних наук України;
Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики
навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук
України»;

Савченко Ірина Миколаївна − кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України»;
Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки,
іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця;
Лапшина Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, адміністратор
інформаційно-методичного каналу Імідж, м. Запоріжжя;
Немченко Сергій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету.
Установлення комунікації з учасниками Школи
здійснюватиметься через Online канал: http://adaptive.org.ua
Робочі мови літньої наукової школи: українська, англійська, російська.
Наукові напрями літньої наукової школи:
1. м. Бердянськ − Адаптивне управління освітнім процесом Нової української школи.
2. м. Запоріжжя − Ціннісні орієнтири адаптивності.
3. м. Харків − Проектування життєдіяльності закладу освіти на основі реалізації
освітніх запитів особистості.

ПРОГРАМНИЙ РЕГЛАМЕНТ
1-й день
04 липня
2019

1. Зустріч учасників літньої наукової школи.
2. Комунікаційна перекличка між Центрами Бердянська, Запоріжжя, й
Харкова. Створення валізи запитань.
3. Педагогічне надвечір’я.

2-й день
05 липня
2019

1. Презентація наукових напрямів Літньої наукової школи – 2019.
2. Виступи online.
3. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів.

3-й день
06 липня
2019

1. Workshop.
2. Проведення тренінгів, майстер-класів, презентацій досвіду науковців
та авторських майстерень (за окремою програмою).
3. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів.

4-й день
07 липня
2019

1. Тренінг «Активізація адаптивних процесів в освітній діяльності
закладів освіти».
2. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів.
3. Наукова толока «Калейдоскоп вражень» (завершення роботи літньої
школи: рефлексія)

5-й день
08 липня
2019

Вільний час
Від’їзд учасників літньої наукової школи зі скарбничкою отриманих
здобутків у валізі «Скарбничка у валізу».

Зверніть увагу!
Узяти участь у роботі Літньої наукової школи можна в повному обсязі або приєднатися
до її роботи у будь-який день, чи персонально завершити. Усі виступи бажано побудувати в
контексті одного з напрямів роботи Школи та повідомити про це модератора і відзначити в
заявці. По завершенню роботи школи кожний учасник, який відпрацював з 5 липня 2019 р. по
8 липня 2019 р. (основний зміст), отримає сертифікат із зазначенням напрямів роботи центрів
літньої школи та годинами (30 год. / 1 кредит) про їх опанування.
Участь у Літній науковій школі може бути очною або заочною – в online та offline режимах.
Реєстрація на участь у Форумі відбувається до 02.07.2019 р. шляхом заповнення eg-form.
Для очної участі бажано зареєструватися до 20 червня 2019 року, щоб заздалегідь замовити
готель.

Для підключення й онлайн участі необхідно буде пройти попередню реєстрацію за
посиланням, яке буде розміщено на сайті ГО ШАУСПС http://adaptive.org.ua.
Організаційний внесок за участь у роботі Форуму складає 150 грн. Представники
ГО ШАУСПС, які регулярно сплачують членські внески, оргвнесок не сплачують).
Оплату можна здійснити за реквізитами:
ГО ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛIННЯ СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНИМИ СИСТЕМАМИ
ЄДРПОУ/ДРФО 40346072,
Рахунок: № 26009052212800
В ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (Код Банку – МФО 351533)

Запорізька область, м. Бердянськ (готель «Азов», вул. Шмідта, 18 (від автовокзалу
маршрутки № 17, 4/1, 2, 5/2, 13, 17/5 до парку Шмідта й пройти один квартал у бік моря; від
залізничного вокзалу − всі маршрутки до міськвиконкому, пройти один квартал по Азовському
проспекту в бік моря й повернути праворуч, вхід у готель одразу після піци «Немо»)
Для учасників Літньої наукової школи додатково надається можливість надрукувати
статті в електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика».
Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
й кандидата наук, а також власні дослідження педагогів України та ін. (наказ Міністерства
освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.). Видання розміщене в середовищі Platform &
Workflow by OJS/PKP. Кожна стаття проходить сліпе рецензування й перевірку на плагіат, після
чого додається до змісту фахового видання, що має унікальний ідентифікатор DOI. Благодійний
внесок для публікації: 50 грн./стор. Члени ГО «ШАУСПС», які регулярно сплачують членські
внески, за публікацію оплату не здійснюють. Сайт видання: https://amtp.org.ua.
Довідки щодо умов розміщення й підготовки публікацій можна отримати на сайті або за
телефоном контактної особи: Ростока Марина Львівна (+38(096) 7684707).
Умови участі в Літній науковій школі:
Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія).
Проживання в готелі та триразове харчування коштує 500 грн./день за одного учасника
й сплачується в день приїзду, а також можливі варіації – потрібне зазначити в заявці (гугланкета).
Усі витрати, що пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням, здійснюються
учасниками Літньої наукової школи за власний рахунок або за рахунок організації, яка його
відрядила.
Контактні особи:
Лузан Людмила Олександрівна
Рябова Зоя Вікторівна
Єльникова Галина Василівна

(+38(050) 99-18-215);
(+38(050) 64-11-391);
(+38(099) 03-49-965).

Запрошуємо до участі та співпраці!
ЧЕКАЄМО НА ВАС!

