
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ: 

мова – українська, російська, англійська; 
обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. 

машинописного тексту; 
текст має бути оформлений у форматі 

Microsoft Word 98-2003 (*.doc); 

параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір 
сторінки – А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
стиль «нормальний» («звичайний»), 
міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний відступ – 
1 см. Текст друкується без переносів; 

у верхньому лівому куті вказується УДК; 
на першому рядку у правому куті 

друкуються напівжирними літерами (курсивом) 
прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, 
вчене звання, назва установи, місто; 

на наступному рядку – назва тез доповіді 
(відцентрована, великими напівжирними 
літерами); 

через один рядок – основний тезовий 
виклад; 

таблиці в тексті мають бути виконані у Word; 
ілюстрації мають бути оригінальними 

рисунками або фотографіями. Кожен рисунок 
повинен мати підпис, таблиця – заголовок 
(оформлені курсивом); 

ілюстративний матеріал і таблиці повинні 
мати нумерацію; 

вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times 
New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 
1,5, відступи не допускаються; 

покликання в тексті публікації на 
використані джерела оформлюються у 
квадратних дужках, де першою цифрою 
позначають номер літературного джерела у списку 
використаних джерел, а другою – сторінку, з якої 
запозичено цитату, наприклад [15, 457], 

примітки (виноски) робляться автоматично; 

список літератури подається в алфавітному 

порядку (абетковий список розташування літератури) 

із дотриманням державного стандарту (ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006); 

назва «Література» друкується через один 

рядок після основного тексту (напівжирним 

шрифтом посередині рядка); 

розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність 
полягає в розмірі і наявності пробілів до і після 
тире (цього дотримуватись і в списку 
літератури). 

після основного тексту подаються 
відомості про автора/авторів. 

 
Тези повинні мати 

чітко регламентовану змістово-
композиційну структуру, в якій 

виокремлюють такі складові: 
 

• актуальність проблеми дослідження;  
• стан розроблення проблеми в науці і 
практиці;  
• основна ідея, положення, висновки 
дослідження;  
• основні результати та їх практичне 
значення. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
УДК 

І.С. Іваненко, 
науковий ступінь, вчене звання, 

посада 
(назва міста) 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В 
УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Текст 
Література 

 

1. Устинова Н.В. Розвиток творчого потенціалу 

вчителя в системі післядипломної педагогічної 
освіти : дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / 
Н.В. Устинова; [Центральний ін-т післядипломної 
пед. освіти НАПН України]. – К., 2006. – 232 с. 

2. Boyatzis R. Competencies in the 21 st century / 
Richard E. Boyatzis // Journal of Management 

Development. – 2012. – Vol. 27. – № 1. – P. 5-12. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ  

НАУК УКРАЇНИ 
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

 
 

Шановні колеги! 

 
ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ 

у ІІ-й Всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції 

 

«ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ  
ОСВІТИ ДОРОСЛИХ:  

ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»   
 
 

28 квітня 2017 року 
 
 

 
 
 

Київ – 2017 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

Е-КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Освіта дорослих як соціокультурний 
феномен: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

2. Інклюзивна освіта дорослих: моделі 
професійного розвитку. 

3. Історичний аналіз проблеми професійного 
розвитку фахівців у системі післядипломної 
педагогічної освіти. 

4. Інформаційні технології в професійному 
розвитку фахівців. 

5. Теорія і методологія професійного 
розвитку фахівців у сучасному суспільстві. 

6. Науково-методичні засади професійного 
розвитку фахівців в умовах формальної та 
неформальної освіти. 

7. Психологічний супровід професійного 
розвитку фахівців. 

8. Управління професійним розвитком 
фахівців. 

9. Реалізація професійного потенціалу 
науково-педагогічних працівників в умовах 
сучасного університету. 

 

Робочі мови конференції – українська, 
російська, англійська. 

 

Запрошуємо до участі науково-педагогічних 
працівників, наукових співробітників, докторантів, 
аспірантів, методистів закладів післядипломної 
педагогічної освіти, керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також інших зацікавлених 
осіб. 

 

КАЛЕНДАР   Е-КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- до 21.04.2017 – прийом заявок і матеріалів на 

участь у конференції; 

- з 10.04 по 27.04.2017 – розміщення матеріалів 

на веб-сайті конференції для обговорення в 

режимі форуму;  

- 28.04.2017 з 1200 до 1400 – обговорення поданих 

матеріалів у режимі вебінару. 

Із 10.04.2017 матеріали конференції будуть 

розміщені на сайті Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

(ВІДКРИТА ОСВІТА В УКРАЇНІ: 

https://ppo.mk.ua. Розділ КОНФЕРЕНЦІЯ). 

За результатами конференції публікація 

матеріалів здійснюватиметься в таких 

виданнях: 

– Е-збірник матеріалів конференції (тези) 
(3-5 стор.) (у форматі PDF) – безкоштовно. 
Подані матеріали будуть опубліковані 
впродовж місяця після проведення Інтернет-
конференції. 
–  «Післядипломна освіта в Україні» 
(безкоштовно, нефахове видання) – за 
рецензування редакційної колегії; 
– «Вісник післядипломної освіти» (входить 
до переліку наукових фахових видань; вартість 
однієї сторінки – 25 грн.) – за умов дотримання 
вимог до публікації. 
 
 Вартість придбання одного примірника видання за 
результатами конференції: «Післядипломна освіта в 
Україні»  - 27 грн., «Вісник післядипломної освіти» - 75 грн. 
Авторам статей один примірник – безкоштовно. 
 

За зміст та якість поданого матеріалу 
відповідальність несуть автори.  

Оргкомітет залишає за собою право 
редагування або відхилення матеріалів, 

оформлених із порушенням зазначених вище вимог. 
 

 Вимоги до відправки матеріалів 

електронною поштою: 
– прикріплені файли: перший – тези (або 
стаття) (Іваненко_тези.dос), оформлені відповідно 

до вимог; 

– другий – заявка (Іваненко_заявка.dос). 
 

ЗАЯВКИ ПРО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ І 
МАТЕРІАЛИ ПРОСИМО НАДСИЛАТИ В 

ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ З ОБОВ’ЯЗКОВОЮ 

ПОЗНАЧКОЮ «На Е-конференцію» 
НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:  

ktmpo@ukr.net 

 

Довідкова інформація: 

- 097 622 99 41 – Мірошніченко Олена 

Олександрівна 

- 050 836 25 21 – Наумова Вікторія 

Юріївна 

 
ЗАЯВКА 

на участь у ІІ-й Всеукраїнській  
науково-практичній Інтернет-конференції  

«Професійний розвиток фахівців у системі 
освіти дорослих:  

історія, теорія, технології»   
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

 

Місце роботи  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Назва секції  

Тема доповіді  

Форма участі в  
Е-конференції 

(необхідне позначити) 

□ Виступ   

□ Публікація тез 

доповіді 
□ Публікація статті 

Е-mail  
(для надсилання  
Е-збірника матеріалів 
конференції) 

 

Адреса для 
надсилання 
примірника журналів  

Тільки відділення 
«Нової пошти» 
Вашого міста  
(з оплатою 
отримувача) 

Замовлення 
примірників видань 
(назва, кількість) 

 

Мобільний телефон  
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