
 

Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  

Хмельницький національний університет 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти  

Одеської обласної ради» 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» 

Громадська організація «Спортивний рух Олександра Педана «JuniorZ»  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Освіта» 

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) 

 

 

Шановні пані та панове! 

 
Запрошуємо Вас до участі у роботі 

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ  

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ, 

яка відбудеться 28-29 ТРАВНЯ 2020 РОКУ  

 
Місія конференції – активізація наукових досліджень з питань удосконалення 

професійних компетентностей фахівців та підвищення їх кваліфікації в умовах сьогодення.  
 

Основні напрямки роботи конференції: 

1. Обґрунтування нових підходів до впровадження ключових компетентностей в 

Новій українській школі. 

2. Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та 

інформальна освіта. 

3. Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта. 

4. Педагогіка партнерства в Новій українській школі. 

5. Педагогічні підходи в STEM-освіті. 

6. Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості 

освітнього процесу. 

7. Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта. 

8. «JuniorZ» - фізична культура майбутнього. 

9. Виховання особистості в освітньому процесі. 

10. Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання фахівців в умовах 

інноваційних змін. 

11. Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб життя. 

Екологічна грамотність. 

12. Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді. 

Краєзнавство і туризм. 

13. Основи професійно-прикладної фізичної культури/підготовки. Прикладні 

(військово-приладні) види спорту. 

 



У програмі конференції: онлайн-трансляції, обговорення, презентації, тренінги та 

майстер-класи підвищення кваліфікації, відеоуроки та відеолекції «JuniorZ», знайомство із 

організаторами, спікерами та тренерами. 

Посилання на онлайн трансляцію конференції буде розміщено на сторінці навчально-

наукового інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки https://eenu.edu.ua/uk/structure/faculties-and-institutes/navchalno-naukoviy-

institut-neperervnoyi-osviti  

 

Запрошуємо до участі наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівців методичних 

установ, педагогів закладів освіти, студентську та учнівську молодь, а також осіб, які мають 

особистий інтерес до Інтернет-конференції. 

 

Умови участі в конференції:  

1. Зареєструватися до 28.05.2020 р. за посиланням: 

https://forms.gle/zd1VKixfwoTbja6z5  
2. Подати за бажанням тези доповідей (українською або англійською (польською) 

мовою) на електронну скриньку onconference2020@gmail.com   Ім’я файлу повинно 

включати прізвище автора (Приклад: Шевченко_тези). 

3. Надіслати квитанцію про сплату організаційного внеску на електронну скриньку 

onconference2020@gmail.com  

4. Пройти за бажанням онлайн-тренінги підвищення кваліфікації. 

 

За результатами конференції всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: 

сертифікат про участь у заході, сертифікат про підвищення кваліфікації, програма 

конференції та збірник тез доповідей. 

 

Організаційний внесок за участь в Інтернет-конференції (сертифікат учасника – 

55 грн., тези доповіді – 150 грн., сертифікат підвищення кваліфікації – 155 грн.) 

зазначено у реєстраційній анкеті https://forms.gle/zd1VKixfwoTbja6z5  

У вартість організаційного внеску входить: організація, методичний супровід, 

консультування, ведення онлайн трансляції та підбір спікерів, підготовлення відео уроків та 

відео лекцій, укладання програми Інтернет-конференції та збірника матеріалів (електронна 

версія), електронний сертифікат учасника, електронний сертифікат підвищення кваліфікації 

із зазначенням кількості годин/кредитів. 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 

Картка Приватбанку: 4731 2191 0484 3077 Отримувач – Коломоєць Галина Анатоліївна 

Призначення платежу: Оргвнесок за ……. (ПІБ учасника). 

 

Електронне видання матеріалів конференції 

Тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів та розміщені 

на сторінці навчально-наукового інституту неперервної освіти Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки за посиланням 

https://eenu.edu.ua/uk/structure/faculties-and-institutes/navchalno-naukoviy-institut-neperervnoyi-

osviti  
 

Вимоги до оформлення  

Обсяг: від 2 повних сторінок формату A4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, всі 

поля по 2 см, абзацні відступи: 1,25 см, міжрядковий інтервал: 1,5, шрифт: Times New 

Roman, розмір: 14.   

Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS 

Word, OpenOffice, LibreOffice тощо). 

https://eenu.edu.ua/uk/structure/faculties-and-institutes/navchalno-naukoviy-institut-neperervnoyi-osviti
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Рисунки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по 

центру. Під рисунком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та 

назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру. 

При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 

розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях –

12, інтервал – 1. 

Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word. 

Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках. 

Структура тез доповіді: 

 Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, всі літери великі, вирівнювання по 

центру). 

 ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 

5 авторів) та відомості (науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада та 

організація, яку представляє автор тощо). 

 Основний текст. 

 Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).  Для 

оформлення джерел зручно скористуватися сервісом https://vak.in.ua  

Студенти та учні подають матеріали у співавторстві з науковими керівниками. Тези 

доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст 

публікацій повністю несуть її автори (автор). Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам. 
 

Організаційний комітет Інтернет-конференції: 

Галина Коломоєць +380978423267;  

Олег Дикий +380990000804, +380675931858;  

Анатолій Ребрина +380969333321. 

За додатковою інформацією звертайтеся на e-mail: onconference2020@gmail.com або 

за вказаними номерами телефонів. 

  

 

 

Оргкомітет Інтернет-конференції бажає творчих успіхів! 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

є офіційним запрошенням на участь у роботі 

І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення 

професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 

https://vak.in.ua/
mailto:onconference2020@gmail.com

