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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

23 червня 2022 року відбудеться щорічна Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в 

умовах відкритої освіти» 

 

Мета конференції – об’єднання науковців та практиків щодо обговорення 

варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку фахівців в умовах 

відкритої освіти 

 

Запрошуємо до участі педагогічних, науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників, докторантів, аспірантів, педагогічних і науково-педагогівних працівників 

фахової передвищої освіти, методистів та викладачів закладів післядипломної та вищої 

освіти, керівників та педагогів закладів загальної середньої освіти, позашкільної та 

дошкільної освіти, фахівців центрів професійного розвитку педагогічних працівників, 

представників громадських організацій, а також інших зацікавлених осіб. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Вітчизняні та зарубіжні концепції і технології професійного розвитку педагогів 

в умовах відкритої освіти 

 Інформаційна безпека в умовах воєнного та поствоєнного стану  

 Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку фахівців 
*педагогічних і науково-педагогівних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти 

*педагогічних і науково-педагогівних працівників закладів вищої освіти 

*педагогічних і науково-педагогівних працівників фахової передвищої освіти 

*педагогічних і науково-педагогівних працівників професійної освіти 

*педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

*педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  

*педагогічних працівників закладів дошкільної освіти  

*фахівців центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

За результатами участі в Конференції всі учасники безкоштовно отримають 

електронні сертифікати участі та сертифікати про підвищення кваліфікації на 6 годин (за 

умови виступу/відеовиступу або надання тез), 2 години за умови онлайн участі в конференції 

Реєстрація для участі в конференції – до 13 червня 2022 року: 

https://forms.gle/TP9ki2PuzbcwxBNL8  

https://forms.gle/TP9ki2PuzbcwxBNL8


Надсилання матеріалів конференції – до 13 червня 2022 року на адресу: ktmpo@ukr.net 

з приміткою в темі листа “матеріали конференції”. 

З організаційних питань звертатися за телефонами 0505492298 (Viber, Telegram, 

WhatsApp. Signal) Ольга Володимирівна Просіна, 09776229941 Олена Олександрівна 

Мирошніченко 

Загальний доступ до онлайн трансляції відбудеться на YouTube: https://cutt.ly/YGK0Ex0  

За результатами конференції буде видано збірник наукових праць.  

Вимоги до електронного оформлення матеріалів (тез / постерні матеріали) 

конференції: 

1) Обсяг публікації – 2-5 повних сторінок аркуша формату А4. 

2) Текст в редакторі Word, поля: верхнє та нижнє – 25 мм, праве і ліве – 27 мм. 

Колонтитули – нижні, 6 мм. 

3) Розмір шрифта 14, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ 

10 мм, вирівнювання тексту по ширині рядка. Міжабзацний інтервал – 0 пт до і після абзацу. 

Мова конференції – українська.  

4) Таблиці та ілюстрації подаються по тексту, виконуються в електронному вигляді, 

розмір шрифта в таблицях може бути 12-14.  

5) Розміщення на сторінці: у лівому верхньому кутку – індекс УДК. Нижче, на 

наступному рядку, з розміщенням по центру – назва доповіді заголовними літерами (шрифт 

напівжирний), нижче праворуч – прізвище й ініціали автора (курсивом), курс навчання, нижче 

– назва закладу освіти і кафедри, нижче – науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали 

(курсивом). З наступного рядка – анотація (загальним обсягом до 300 слів для постерних 

матеріалів, загальним обсягом 3-5 рядків для тез), розмір шрифта 12, одинарний міжрядковий 

інтервал. З нового рядка вказати 3-7 ключових слів. Через рядок – основний текст тез. Постерні 

матеріали подаються лише у вигляді розширеної анотації і ключових слів, літератури (без 

тексту доповіді). 

6) У кінці тексту 12 кеглем, через один інтервал наводиться перелік наукових джерел 

інформації (не більше 5), у т.ч. сайтів, на які в тексті зроблені посилання в квадратних дужках. 

Посилання на використані джерела в тексті публікації оформлюються в квадратних дужках, де 

перша цифра – номер у списку літератури, а друга – сторінка із запозиченою цитатою. Список 

літератури подається в алфавітному порядку із дотриманням державного стандарту (ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006). 

7) Електронний збірник матеріалів буде опублікований до 1 вересня 2022 року і 

розміщений для скачування в електронній бібліотеці НАПН України: https://cutt.ly/aGK5hUv 

(2022 рік). 
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Приклади оформлення матеріалів: 

ТЕЗИ 

УДК ... 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ 

ОСВІТИ 

Просіна О. В., 

завідувачка кафедри філософії 

і освіти дорослих ДЗВО 

“Університет менеджменту 

освіти”, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 Анотація. 

 Текст анотації 

 Ключові слова: професійний розвиток, відкрита освіта, педагогічні 

працівники, освіта впродовж життя. 

 

 Текст матеріалів.... (2-4 сторінки).  

 

Література 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОСТЕРНІ МАТЕРІАЛИ 

 УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Просіна О. В., 

завідувачка кафедри філософії 

і освіти дорослих ДЗВО 

“Університет менеджменту 

освіти”, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 Анотація.  

*Розширена анотація матеріалів. 

(250-300 слів) 

 Ключові слова: професійний розвиток, відкрита освіта, педагогічні 

працівники, освіта впродовж життя. 

 

Література 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 

 

 

 

 


