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НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ  НАУК  УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ  ЗАКЛАД  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ  ОСВІТИ» 
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЯНА ДЛУГОША  

В ЧЕНСТОХОВА (М. ЧЕНСТОХОВА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 
 

Інформаційний  лист-запрошення! 
 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  
З  МІЖНАРОДНОЮ  УЧАСТЮ 

«ПРОФЕСІЙНИЙ  РОЗВИТОК  ФАХІВЦІВ  
В  УМОВАХ  ЦИФРОВІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬСТВА: 

СУЧАСНІ  ТРЕНДИ» 
(Professional Development of Specialists in the Digitized Society:  

Current Trends – PDSDig–2020) 
 

12–13  листопада  2020  р.  у  Державному  закладі  вищої  освіти  
«Університет  менеджменту  освіти» (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а)  
відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Професійний розвиток фахівців  
в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», 

яка охоплює міждисциплінарні дослідження в галузі освіти, навчання  
та професійної підготовки, а також актуальні проблеми професійного розвитку 

фахівців в умовах цифрового суспільства, використання можливостей 
відкритої освіти з  урахуванням сучасних трендів  
навчання й розвитку особистості ХХІ-го століття. 

 
Мета конференції: об’єднати зусилля науковців, практиків, державних 

і громадських діячів щодо вирішення актуальних проблем використання інноваційних 
освітніх технологій у підготовці та професійному розвитку фахівців в умовах цифровізації 
суспільства, ефективного використання можливостей відкритої освіти із урахуванням 
сучасних трендів навчання й розвитку особистості ХХІ-го століття. 

 
До участі запрошуються науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів 

освіти, науковці, докторанти і аспіранти. 
 

Офіційні мови конференції: українська, англійська. 
 

Установи-організатори: Національна академія педагогічних  наук України, 
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-
природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (м. Ченстохова, республіка 
Польща), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». 

 
Насичена змістовна програма конференції передбачає роботу іміджевих 

суспільно затребуваних секцій із актуальною проблематикою, а саме:  
Секція 1. Управління професійним розвитком фахівців у цифровому 
просторі формальної і неформальної освіти: 

 Методологічні засади управління безперервним професійним розвитком 
фахівців в умовах відкритої післядипломної освіти та дистанційного навчання. 
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 Вітчизняний і зарубіжний досвід професійного розвитку фахівців у формальній 
і неформальній відкритій післядипломній освіті. 

 Менеджмент якості професійного розвитку фахівців у цифровому просторі 
формальної і неформальної освіти. 

 Інновації в організації професійного розвитку фахівців у цифровому просторі 
формальної і неформальної освіти. 

Секція 2. Підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому 
двійнику закладу освіти : 

 Сучасні технології організації навчання на відстані. 

 Цифрова компетентність педагога: засоби формування та розвитку. 

 Веб-інструментарій організації та підтримки дистанційного навчання.  

 Цифровий близнюк закладу освіти як рішення інноваційних освітніх проблем. 

 Цифрове представлення функціоналу закладу освіти.  

 Програмне забезпечення управління навчанням – основа формування 
цифрового близнюка закладу освіти. 

Секція 3. Психологічна безпека учасників освітнього процесу 
у цифровому освітньому середовищі: 

 Інформаційно-психологічна безпека особистості; виклики сьогодення. 

 Психологічний аспект взаємодії у цифровому освітньому середовищі. 

 Чинники психологічної безпеки учасників освітнього процесу у цифровому 
освітньому середовищі. 

 Підготовка учасників освітнього процесу до створення та підтримки 
психологічно безпечного цифрового освітнього середовища. 

Секція 4. Підготовка управлінців соціально-політичного профілю 
в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект: 

 Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, теорія, 
практика. 

 Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах. 

 Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін:  
- формування системи управління проєктами та публічного управління і 
адміністрування на сучасному етапі державотворення;  
- спеціальна  освіта, інклюзивне навчання: проблеми та перспективи; 
- сучасні тенденції управління закладами освіти. 

Секція 5. Розвиток Soft Skills педагогів  закладів  професійної, 
фахової  передвищої  та  вищої  освіти  в  умовах  діджиталізації: 

 SoftSkills як освітній тренд і необхідний складник професійного розвитку 
інноваційного педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої 
освіти. 

 SoftSkillsі/чи HardSkills педагога закладів професійної, фахової передвищої та 
вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства. 

 Моделі SoftSkills педагога закладів професійної, фахової передвищої та вищої 
освіти: компетенції, цінності, «поведінкові індикатори», результати. 

 Як працювати над розвитком SoftSkills педагога закладів професійної, фахової 
передвищої та вищої освіти у системі безперервної освіти? 

 Розроблення професійних профілів педагогів закладів професійної, фахової 
передвищої та вищої освіти на компетентнісній основі з урахуванням 
суспільних та освітніх викликів, вимог ринку праці. 

 Моніторинг якості підготовки педагога закладів професійної, фахової 
передвищої та вищої освіти в контексті взаємодії із роботодавцями та 
ключовими стейкхолдерами. 
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Наукова платформа конференції – унікальне місце для творчої співпраці, 
плідного науково-освітнього й соціального партнерства представників різних 
галузей, обговорення й вирішення актуальних проблем розвитку післядипломної освіти, 
формулювання пропозицій до законодавства у галузі освіти дорослих, розгляду шляхів 
налагодження й зміцнення дієвої співпраці між науковцями і практиками. 

 
Наукові статті учасників  конференції, підготовлені згідно з вимогами, 

будуть опубліковані у Збірнику статей науково-практичної конференції «Професійний 
розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (вимоги  розміщено 
за посиланням: https://notso.easyscience.education/umo_2col.doc). 

 
Реєстрація  учасників  є  обов’язковою! Запрошуємо  долучитися 

до  активної  участі у науково-практичній конференції та зареєструватися 
за  адресою: https://bit.ly/3lFYEcG 

 
Контактні особи організаційного та програмного комітетів: Отамась Інна 
Григорівна (заступник голови оргкомітету, тел. +38-097-293-29-30), Острянська Олена 

Анатоліївна (заступник голови програмного комітету, тел. +38-067-584-40-17), Зернова 

Наталія Володимирівна (член оргкомітету, тел. +38-067-656-34-34). Е-mail для листування: 
nv-umo@ukr.net (тема листа: «Конференція УМО_Прізвище, ініціали  автора»),  
conferenceumo2020@gmail.com. 

 
Місце проведення конференції: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

вул. Січових Стрільців 52-а, м. Київ, Україна.  

 
Календар  конференції: 

Електронна  реєстрація  учасників  
конференції 

до 30 вересня 2020 р. 

Подання статей  до програмного комітету 
за  посиланням 

до 30 вересня 2020 р.  

(https://easychair.org/conferences/?conf=pdsdig2020) 

Повідомлення  про  прийняття  статті 
до друку  

до 12 жовтня 2020 р. 

Подача  виправлених  статей 
до програмного  комітету  

до 26 жовтня 2020 р. 

Дні  проведення  конференції 12-13 листопада 2020 р. 

 
Вимоги  до  оформлення  та  порядку  подання  наукових  статей: 
Учасникам  конференції  до 30 вересня 2020 р. через платформу EasyChair 

(https://easychair.org/conferences/?conf=pdsdig2020) пропонується подати повні та 
оригінальні дослідницькі статті (6–12 сторінок), включаючи оглядові статті, навчально-
методичні, футурологічні/експертні статті з тематики конференції. 

Подані статті будуть відрецензовані трьома членами програмного комітету 
за критеріями технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості. Програмний 
комітет використовує ці рецензії для визначення статей, які будуть прийняті для 
презентації на конференції. Результати рецензування будуть розіслані авторам 
електронною поштою разом із коментарями рецензентів (за наявності). 

Основні вимоги до оформлення тексту наукової статті: 
1. Стаття повинна бути: 

а) по суті, правильною та розсудливою; 
б) оригінальною (не опублікованою деінде частково або повністю, а також не 
поданою в інші видання для одночасного розгляду); 
в) представленою на конференції (принаймні один автор кожної статті 
повинен бути присутнім на конференції); 
г) відповідною тематиці конференції; 

https://bit.ly/3lFYEcG
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9_te0uD5mP8bJriwF2m
mailto:conferenceumo2020@gmail.com
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д) оформленою згідно з вимогами (зразок оформлення статті додається). 
2. Кількість посилань у списку використаних джерел має бути не менше 10. 
3. Самоцитування не повинно перевищувати 10%. 
4. У одній статті не повинно бути більше п’яти авторів. 
5. Приймається максимум дві статті одного автора. 
6. Авторам рекомендується звертатися до Комітету з етики публікацій (COPE) з усіх 

аспектів етики публікацій (http://publicationethics.org) та суворо дотримуватися 
етичних правил, описаних у https://www.shs-conferences.org/about-the-
journal/publishing-policies-ethics, зокрема: 
o цілісне дослідження не розділене на кілька частин для збільшення кількості 

публікацій, що подаються в різний час в один і той самий або різні збірники 
чи журнали («салямі-публікація»); 

o ніякі дані (включаючи зображення) не сфабриковані або підігнані під 
авторські висновки; 

o ніякі чужі дані, текст чи теорії не представлені у такий спосіб, нібито вони 
належали авторам («плагіат»); надані належні посилання на роботи, 
матеріал з яких узято майже дослівно, узагальнено та/або перефразовано; 
лапки використані для дослівного копіювання матеріалу, а дозволи для 
матеріалу, захищеного авторським правом; 

o згоду на подання отримано від усіх співавторів та відповідальних підрозділів 
інституту/організації, де робота була виконана, заздалегідь; 

o усі автори, чиї імена зазначені у статті, здійснили  значний  внесок  у  наукове 
дослідження, та поділяють колективну відповідальність за відтворюваність 
його результатів. 

Параметри  форматування  тексту  наукової  статті: 
PDSDig-2020 використовує для статей двохстовпцевий формат EDP Sciences, тому 

при підготовці ваших статей ретельно дотримуйтесь SHS Web                                                     
of Conferences Editorial Guidelines (https://www.shs-
conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf) та використовуйте 
шаблон Microsoft Word (https://notso.easyscience.education/umo_2col.doc). 

Порядок подання наукової статті: 
Якщо ви ніколи раніше не працювали з системою EasyChair і, отже, не маєте 

облікового запису EasyChair, створіть його, натиснувши посилання «create an account» у 
формі входу. Дотримуйтесь інструкцій для створення вашого облікового запису, а потім 
увійдіть до системи EasyChair. Вам буде запропоновано увійти в область PDSDig-2020 як 
автору. На сторінці «New Submission» PDSDig-2020 заповніть, будь ласка, форми подання 
відповідно до інструкцій.  

 
Форма проведення конференції:  онлайн-формат. 

 
Фінансова основа проведення конференції: організаційний внесок 

становить  100  гривень (вартість публікації статті та сертифікат про  участь 
у конференції). Розрахунковий  рахунок  для  перерахування  коштів: 

 

Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти”  

м. Київ , вул. Січових Стрільців 52-А 

р/ рахунок :  UA458201720313251001201018507     

ДКСУ  у  м. Києві    МФО  820172   код  ЕДРПОУ 35830447 

 
Інформація про конференцію на веб-сайті ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»: http://umo.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-praktichni-konferenciji-2020-

roku/naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-profesijnij-rozvitok-fakhivciv-v-

umovakh-cifrovizaciji-suspiljstva-suchasni-trendi 

 

Із  повагою,  оргкомітет  конференції 

http://publicationethics.org/
https://www.shs-conferences.org/about-the-journal/publishing-policies-ethics
https://www.shs-conferences.org/about-the-journal/publishing-policies-ethics
https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf
https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf
http://umo.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-praktichni-konferenciji-2020-roku/naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-profesijnij-rozvitok-fakhivciv-v-umovakh-cifrovizaciji-suspiljstva-suchasni-trendi
http://umo.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-praktichni-konferenciji-2020-roku/naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-profesijnij-rozvitok-fakhivciv-v-umovakh-cifrovizaciji-suspiljstva-suchasni-trendi
http://umo.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-praktichni-konferenciji-2020-roku/naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-profesijnij-rozvitok-fakhivciv-v-umovakh-cifrovizaciji-suspiljstva-suchasni-trendi

