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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності 

майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», яка 

проводиться за ініціативи кафедри професійної освіти і технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 02 квітня 

2021 року. 
 

Мета конференції: консолідація зусиль освітянської спільноти та роботодавців задля 

розв’язання актуальних завдань модернізації професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього педагога.  

 

Напрями роботи конференції: 

1. Професійна освіта: сучасні тенденції та перспективи розвитку;  

2. Компетентність педагога XXI століття: вимоги ринку праці та реалії системи освіти; 

3. Сучасні стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування 

системи освіти в Україні; 

4. Технології  розвитку педагогічної майстерності;  

5. Створення в закладі вищої освіти  інноваційного освітнього середовища особистісного 

розвитку майбутнього педагога; 

6. Цифровізація освіти як тренд професійного розвитку педагога; 

7. Наукові школи розвитку педагогічної майстерності. 

Офіційні мови конференції: українська, англійська. 
 

Надіслані на конференцію матеріали будуть надруковані у збірнику тез конференції 

(додаток 2) та фаховому збірнику наукових праць «Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка» (додаток 3) 

Адреса оргкомітету конференції: 41400 вул. Києво-Московська 24, м. Глухів, Сумська 

обл., кафедра професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва, корпус № 3 

(факультет технологічної і професійної освіти). 

Контактні особи організаційного та програмного комітетів: 
Модератор конференції – Ковальчук Василь Іванович (доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського національного педагогічного університкту імені Олександра Довженка). 

Тел. +380978166202,  е-mail: v.i_kovalchuk@ukr.net 

Вовк Богдан Іванович (кандидат педагогічних наук ст. викладач кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка). Тел. +380666291059, е-mail: 

bohdan.vovk11@gmail.com. 

 

 

mailto: v.i_kovalchuk@ukr.net
mailto:bohdan.vovk11@gmail.com


Умови участі в конференції: 
До 19 березня 2021 р. надіслати на e-mail: konf.gnpu.kpotsv@gmail.com такі документи: 

1. Заявку на участь в конференції (додаток 1) (важливо чітко зазначити електронну адресу, на яку Ви 

бажаєте отримати матеріали конференції, прізвище, ім’я, по-батькові, а також номер мобільного телефону для 

зворотного зв’язку. Назва файлу з заявкою – Shevchenko_zayava.   

2. Матеріали для публікації тез та статті згідно з вимогами (додаток 2, 3). Назва файлу – прізвище автора або 

першого серед співавторів латиницею: Shevchenko_tezy, Shevchenko_stattya. 

3. Копію квитанції про оплату організаційного внеску. Назва файлу – Shevchenko_oplata. 

Фінансові умови: 

1. Організаційний внесок 200 грн. (програма (PDF), збірник тез (друкований) та сертифікат (PDF)). 

2. Організаційний внесок 50 грн. (програма (PDF) та сертифікат (PDF)). 

3. Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у «Віснику Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка» визначається відповідно до окремого видання Вісника. Грошовий переказ 

сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку (Для авторів приблизна вартість 

публікації становить 80 гривень за 1 сторінку статті). Реквізити для оплати надаються після отримання підтвердження 

про отримання і прийняття до друку матеріалів. 

Довідкова інформація для учасників конференції: 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез. 

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікацію, якщо вона не відповідає вимогам або тематиці 

конференції, а також за відсутності підтвердження оплати. 

3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно 

повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою). 

4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників. 

5. У зв’язку з можливими карантинними обмеженнями про формат проведення конференції буде повідомлено 

учасникам додатково. 

6. Матеріали конференції будуть розміщені на сайті факультету технологічної і професійної освіти 

http://tpgnpu.ho.ua/index.php/nauka/vydavnycha-diialnist 
 Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, правдивість фактів, цитат, власних імен, 

правильне цитування джерел та посилання на них.  
 
Телефони для довідок: моб. +38066-629-10-59 – Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних, ст. викладач 

кафедри професійної освіти та технологій с. г. виробництва ГНПУ ім. О. Довженка, секретар Оргкомітету. 

 

 

Організатори щиро бажають усім майбутнім учасникам конференції  

натхнення, цікавих зустрічей та корисного спілкування! 

mailto:konf.gnpu.kpotsv@gmail.com


Додаток 1 

Заявка 

на участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах» 

(м. Глухів, 02 квітня 2021 року) 

1.  Прізвище, ім’я,      

 по батькові 
 

2.  Місце роботи 

(повністю назва 

ЗВО, установи) 

 

3.  Посада  

4.  Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

5. Назва  доповіді  

6. Напрям роботи 

конференції: 

 

7.   Варіант участі: 

 (поставте позначку  

«+») 

 

заочна участь  

особиста участь  

виступити з доповіддю (до 10 хв)  

взяти участь у обговоренні (до 5 хв)  

надрукувати статтю  

надрукувати тези  

8.   Домашня адреса 

(обов’язково вказати 

індекс) або адресу 

відділення Нової 

пошти 

 

9.  Телефони  

10.  E-mail 

 

 

 



Додаток 2 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез: 3-5 сторінки.  

Форма подання:  
формат сторінки – А4;  

орієнтація сторінки – книжкова; 

поля – усі по 2,0 см;  

інтервал між рядками – 1,5;  

відступ першого рядка в абзаці – 1,25 см;  

шрифт – Times New Roman, 14 пт. 

Текст тез має бути побудований за схемою:  

прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю);  

науковий ступінь, вчене звання (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю); 

повна назва організації, де навчається, або працює автор (вирівнювання по правому краю);  

назва тез без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по 

центру); 

основний розділ і висновки (вирівнювання по ширині). 

Список літератури до тез друкується в кінці тез (оформлення списку використаної літератури 

повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання). Посилання в тексті на 

кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c.7]. Перша цифра – номер джерела в списку 

літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з 

пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [3, с.123], [4; 10]. У реченні крапка 

ставиться після дужок, посилань.Назви праць у списку літератури розташовуються в алфавітному 

порядку. Наводяться тільки джерела, на які є посилання в тексті тез. Для нумерації 

використовувати список. Не ставити цифри вручну та не оформлювати літературу в таблиці.  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Бойко Олександр Юрійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка 

 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

 

Текст тез 

 

Список використаної літератури 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Вимоги до оформлення статті: 
Текстовий редактор MS Word 97-2003 шрифтом 12, Times New Roman через міжрядковий 

інтервал – 1,0, без табуляцій і перенесення. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – 

книжна, поле зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа – 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25 

см. 

Обсяг статті – не менше восьми друкованих сторінок.  

Кількість авторів – не більше трьох.  

  

Структура статті: 

 Індекс УДК – указується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм, 

напівжирний, Times New Roman – 12 пт, усі літери прописні. 

 Індекс DOI – вирівнюється за лівим краєм під УДК, Times New Roman – 12 пт, усі літери 

прописні (надається редакцією збірника). 

 Назва статті – всі літери прописні, «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, 

українською мовою з вирівнюванням по центру, до десяти слів. 

 Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю (українською мовою) – 

«напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру. 

 Відомості про автора (ів) – відомості про автора, місце роботи, вирівнювання по центру, 

Times New Roman – 12 пт. 

 Персональний e-mаil. 

 Індекс ORCIDID – реєстрація за посиланням https://orcid.org/, 

 НомерResearcherID (http://www.researcherid.com/), 

 Scopus-AuthorID(зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus) 
 Анотація українською мовою – 8-10 рядків, ключові слова (5-7 слів) – курсив, Times 

New Roman – 10 пт. 

 Основний текст статті – Times New Roman – 12 пт, у структурованому вигляді із 

виділенням наступних елементів (виділити їх напівжирним шрифтом): 
-            Постановка проблеми; 
-            Аналіз останніх досліджень і публікацій; 
-            Формулювання мети статті; 
-            Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих результатів); 
-            Висновки (з перспективами подальших розвідок із напряму). 

 Список використаної літератури – вирівнювання по центру, «напівжирним» 

шрифтом,Times New Roman – 12 пт. Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, 

наприклад [4, c.7]) друкується в кінці статті  (оформлюється відповідно Держстандарту 

ДСТУ 8302 до: 2015). Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга - номер 

сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела 

крапкою з комою, напр.: [4], [5, с. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, 

посилань. Не більше 10 джерел, окрім публікацій історичного характеру. Назви праць у 

списку літератури розташовуються в порядку цитування. Кожне джерело, процитоване в 

роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку 

використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи. Автори мають зважати на 

авторитетність джерел, які вони використовують! Якщо не вдається встановити ім’я автора 

та/або рік публікації, варто відмовитись від такого джерела, оскільки воно не є надійним та 

авторитетним для цитування у науковому дослідженні. Більша частина джерел повинна 

відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 5 років. Не 

рекомендується цитувати навчальні посібники та підручники. Варто мінімізувати посилання 

на тези конференцій та інші матеріали, які не проходили експертну оцінку перед публікацією. 

Не допускаються посилання на Вікіпедію та інші он-лайн енциклопедії. У разі посилання на 

сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Для 

нумерації використовується список. Не ставляться цифри вручну та не оформлюється 

література у таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. 

 Назва статті англійською мовою – усі літери прописні, «напівжирним» 

шрифтом,Times New Roman – 12 пт, англійською мовою з вирівнюванням по центру, до 

десяти слів. 

https://orcid.org/
http://www.researcherid.com/
https://drive.google.com/file/d/1b3VKpeAmJQcskXl2DHZLf5jWmYCIB779/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3VKpeAmJQcskXl2DHZLf5jWmYCIB779/view?usp=sharing


 Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю (англійською мовою) – 

«напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру. 

 Відомості про автора (ів) англійською мовою – відомості про автора, місце роботи, 

вирівнювання по центру, Times New Roman – 10 пт. 

 Реферат англійською мовою (Abstract) – (обсягом не менше 1800 знаків) має 

бути написано якісною англійською мовою згідно з вимогами міжнародних 

наукометричних баз, Times New Roman – 12 пт. Повинен містити такі елементи: 

-       Проблема – Introduction. 

       -       Мета – Purpose. 

-       Методи дослідження – Methods. 

-       Основні результати дослідження –Results. 

-       Наукова новизна результатів дослідження – Originality. 

-       Висновки та конкретні пропозиції автора –Conclusion. 

-       Ключові слова (5-7 слів), курсив – Keywords. 

 Транслітерований список використаної літератури (References). Times New Roman – 
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