НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ «ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО»

Науково-практична конференція
«НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
ЯК ПРОБЛЕМА НАУКИ Й ОСВІТИ»
12 березня 2020 року, місто Київ
(в рамках Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки освіти за кордоном «World Edu»)


Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Національна ідентичність як проблема науки й освіти», яка відбудеться 12 березня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, Київський Палац дітей та юнацтва, концертна зала.
Мета конференції: визначення наукових основ та практичних способів розв’язання проблем формування національної ідентичності учнівської молоді, супроводу та підтримки обдарованості у дітей і молоді, у тому числі, формування в них успішних життєвих стратегій у сучасному соціумі; обмін досвідом у практичній роботі з обдарованими дітьми та молоддю.
Напрями роботи конференції:
Сучасні наукові концепції і підходи до визначення національної ідентичності;
	Проблеми формування національної ідентичності учнів і молоді;
Розвиток обдарованості особистості в умовах глобалізованого світу і проблема національної ідентичності;
	Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти в руслі формування національної ідентичності;
	Розвиток здібностей і компетентностей у дітей з обмеженнями життєдіяльності.
В програмі конференції проведення дискусійних панелей за участю провідних учених Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України.
До участі запрошуються: науковці; керівники і представники обласних та районних управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; викладачі ВНЗ, адміністрація навчальних закладів, учителі, класні керівники, психологи; соціальні педагоги; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини; магістранти вищих навчальних закладів, представники бізнес-структур, усі зацікавлені...
Мови конференції: українська, англійська.
Порядок роботи конференції
12.30–13.00
Реєстрація учасників заходу, презентація програми конференції
13.00–14.00
Перша дискусійна платформа «Наукові підходи до проблеми національної ідентичності»
14.00–15.00
Друга дискусійна платформа «Формування національної ідентичності: освітньо-педагогічні практики»;
15.00–15.30
Підбиття підсумків.
форми та Умови участі
Очна участь – безкоштовна, включає: особисту участь у роботі конференції, розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції, програму заходу, електронний варіант збірника матеріалів конференції. За бажання учасник конференції може додатково замовити друковану продукцію: збірник матеріалів – 150 грн. за 1 примірник та сертифікат учасника – 25 грн.
Заочна участь – 250 грн., включає: розміщення доповіді в програмі заходу та публікації в збірнику матеріалів конференції; друковану продукцію (програма – 1 примірник, збірник матеріалів конференції – 1 примірник, сертифікат учасника). Вартість заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь. 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, Київський Палац дітей та юнацтва, Концертна зала, 1-й поверх
Інформаційні спонсори: тижневик «Освіта», наукові журнали «Рідна школа», «Директор школи, ліцею, гімназії».
Для участі у роботі конференції необхідно до 1 березня 2020 року
заповнити реєстраційну форму учасника заходу, за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/1VyTQkKmA6kVTIgYNqjLipjL2dlugL1q9achebnLnit0/edit

вимоги до подання публікацій в збірник матеріалів конференції
Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 10 сторінок надсилати до 03.03.20 р. на електронну адресу: 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція 12.03.20».
Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними науковий ступінь, вчене звання, посада та назва організації, установи/навчального закладу, населений пункт, електронна адреса автора, курсивом; 
далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. 
У наступному рядку анотація та ключові слова українською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).
Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції. 
ОРГКОМІТЕТ
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-д, Київ, 04053
Контакт з проблематики та програми конференції – 
Ткаченко Лідія Іванівна – (067)49-111-39
Контакт з організаційних питань та розміщення публікацій – 
Шульга Валентина – (044) 227-54-23, (067) 729-94-01, (063) 644-34-78, 2275423@ukr.net;

Дякуємо за співробітництво та інформування Ваших колег!

