
ЦІЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ:
обговорення нових наукових і практичних 
результатів по різноманітним напрямкам 
єврейських досліджень

залучення школярів, студентів, аспірантів 
до науково-дослідницької діяльності
в галузі юдаїки

юдаїка 
педагогіка
психологія
філософія

історія 
філологія 
інформатика 
культурологія

російська     українська     англійська     іврит     

обмін інформацією,  дискусія з актуальних 
питань організації навчально-виховного 
процесу, методики викладання, роботи 
з обдарованою молоддю в єврейських 
освітніх установах

ТЕМАТИКА:

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ
у науково-практичній конференції

«ЄВРЕЙСЬКА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІСТЬ»
(м. Дніпро, 1–2 березня 2017 року)

У конференції можуть брати участь наукові 
співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, 
вчителі загальноосвітніх шкіл, педагоги дошкільної 
освіти, здобувачі, аспіранти та магістранти. Просимо 
загальноосвітні школи з етнокультурним єврейським 
компонентом направити для участі в конференції 
старшокласників, учасників Всеукраїнського конкурсу 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук України.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

ФОРМИ УЧАСТІ:

ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1–2 березня 2017 року  (середа, четвер)

очна / дистанційна

пленарне засідання     робота в секціях    
дискусії     експертна панель     екскурсії

ПАРТНЕРИ:
Федерація єврейських громад України 
Міністерство освіти і науки України 
Інститут педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України 
Інститут модернізації змісту освіти МОН України 
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»
Центр єврейської освіти в Україні
Партнерські організації спонсорують витрати 
на організацію конференції (або певну їх частину)

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  Міжнародний гуманітарно-
педагогічний інститут «Бейт-Хана».
АДРЕСА: Україна, 49044, м. Дніпро, пл. Успенська, 5Д
ТЕЛ. :(056) 717-70-34, (056) 717-70-35
ФАКС :(056) 717-70-36.
Е-MAIL: office@bethana.org.ua. 
САЙТ: www.bethana.org.ua

ЯК ДІСТАТИСЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ДО ІНСТИТУТУ: 
від Центрального залізничного вокзалу – трамваєм № 1, маршрутним таксі № 101;  від Центрального автовокзалу – маршрутним таксі №№ 146а, 

157.  Орієнтир – Культурно-діловий центр «Менора» (МГПІ «Бейт-Хана» розташований поряд з Центром).



НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ:

ДЛЯ ПЕДАГОГІВ СИСТЕМИ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ:

ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ І СТУДЕНТІВ:

Вивчення єврейської спадщини і виклики сучасного світу

Вивчення єврейської спадщини і виклики сучасного світу

«Єврейський світ»: витоки, традиції, цінності

Історія євреїв України і Східної Європи в контексті a історії

Концептуальні основи вивчення мови іврит 
в загальноосвітніх школах України

Євреї і єврейська тема в науці, мистецтві, громадському житті

Філософія іудаїзму і сучасність

Актуальні проблеми навчання та виховання в системі 
сучасної єврейської освіти.

Історичний внесок єврейської громади в економічне і 
культурне життя мого міста (варіант: «Єврейські імена 
в історії мого міста»)

Інклюзивне навчання в системі єврейської освіти (методи 
психодіагностики, індивідуальні програми розвитку, 
організація навчально-виховного процесу)
Системна інформатизація освіти в сучасній єврейській школі

Єврейський фольклор і єврейська література 
на івриті, ідиші та інших мовах
Внесок єврейського народу в науку, культуру, економіку

Матеріали конференції будуть опубліковані в  журналі 
«Єврейське знання» і в додатку до нього – педагогічному 
альманасі «Хінух» («Виховання»).  «Єврейське знання» – це 
науково-практичний щорічник гуманітарного профілю, що 
видається у МГПІ «Бейт-Хана».  Мови – російська, українська, 
англійська, іврит. Публікація є безкоштовною для авторів. 
Жанри публікацій у журналі та альманасі: наукові статті, 
тези, огляди, рецензії, методичні рекомендації та розробки, 
публіцистичні статті, есе.

КОНТЕНТ ЖУРНАЛУ:

КОНТЕНТ АЛЬМАНАХУ:

Наукові статті, тези в широкому діапазоні 
гуманітарної проблематики

Педагогічна публіцистика

Узагальнення досвіду освітніх установ 
педагогічних наук України 

Методичні розробки та рекомендації щодо 
вивчення окремих тем юдаїки

Бібліографічні огляди та рецензії

Літературно-художня творчість студентів, учнів,  
педагогічних працівників,  дослідників.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно 
до 20 лютого 2017 року заповнити заявку за посиланням 
https://goo.gl/forms/RaD2zP2fsSD1Q5112

канд. філософ.наук, доцент, проректор з наукової роботи МГПІ 
«Бейт-Хана».  Тел. (050)361-70-04,  e-mail: chernlyb@mail.ru

ЛЮБОВ ОВСІЇВНА ЧЕРНОВА

канд. пед. наук, завідувач відділу ліцензування та 
акредитації МГПІ «Бейт-Хана». Тел. (067)304-05-65, 
e-mail: elena.ovcharenko@yahoo.com

ОЛЕНА ВАДИМІВНА ОВЧАРЕНКО

завідувач навчального відділу МГПІ «Бейт-Хана». 
Тел. (050)715-43-77, e-mail: vuzbethana@gmail.com

ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА ДОРОГІНСЬКА

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

https://goo.gl/forms/RaD2zP2fsSD1Q5112


ДО УВАГИ АВТОРІВ! 

ВИМОГИ
до структури та оформлення матеріалів для публікації

у журналі «Єврейське знання» та педагогічному альманасі «Хінух»

Матеріали для публікації повинні бути відправлені в електронному вигляді окремим 
файлом, прикріпленим до заявки учасника конференції, або передані в оргкомітет 
під час конференції. Граничний термін формування портфеля журналу «Єврейське знання»
за матеріалами конференції – 31 березня 2017 року.

Електронний текст подається у форматі .doc або .docх текстового редактора Microsoft Office 
Word. Параметри сторінки: формат аркуша—А4, орієнтація книжкова, всі поля — по 20 мм; 
шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 14, одинарний міжрядковий інтервал.  Абзацний 
відступ – 10 мм. Переноси не виставляються.

Вгорі на сторінці розміщуються ім’я та прізвище автора, науковий ступінь та звання, місце 
роботи і адреса, нижче розташовується назва публікації (текст вирівняний по лівому краю). 
Далі – два порожні рядки і основний текст, вирівняний по ширині.
Рисунки не вставляються в текст і прикріплюються окремими файлами у форматі JPEG, TIFF 
або PSD.

Наукова стаття (до 25 тис. знаків, від 5 до 13 стор. формату А4) повинна обов’язково містити 
такі елементи:
 - Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій.
- Мета статті.
- Виклад основного матеріалу  дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів.
- Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Наприкінці наукової статті дається список цитованих джерел під заголовком «Література». 
Посилання на джерела подаються в алфавітному порядку за таким зразком: [5, c. 55].

Назва статті, ключові слова (до 10 слів) та анотація (500–600 знаків) подаються англійською 
мовою та мовою статті. Анотація повинна бути структурованою: в ній повинна бути 
сформульована мета дослідження, подана інформація про використані методи, викладено 
основні отримані висновки.


