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 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми технологічної і професійної 
освіти», яка відбудеться 14  травня 2020 року у 
Глухівському національному педагогічному 
університеті імені Олександра Довженка.  

 

Мета конференції: обговорення актуальних 
проблем технологічної і професійної освіти в контексті реалізації Цілей сталого 
розвитку, імплементації положень Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», Концепції реалізації державної політики у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-
технічна) освіта» на період до 2027 року, визначення перспективних векторів і 
конструктивних способів взаємодії всіх ланок освіти. 

 

Напрями роботи конференції: 
1. Концептуальні засади модернізації вищої, фахової передвищої та професійної 

освіти. 
2. Зміст і методики технологічної освіти в умовах Нової української школи. 
3. Методичні основи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти. 
4. Науково-методичні засади професійної підготовки та розвитку педагогічних 

працівників закладів освіти. 
5. Інформаційно-освітнє середовище закладів освіти. 
6. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологічної і професійної освіти. 

 

 Офіційні мови конференції: українська, російська, польська, англійська. 
Надіслані на конференцію матеріали будуть опубліковані у фахових збірниках 

наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка», (вимоги дивитися на офіційному сайті збірника 
http://visn_ped.gnpu.edu.ua, довідки за телефоном: (05444) 2-33-06. E-maіl: 
vgnpu@mail.ua.); електронному науковому фаховому виданні з педагогічних наук 
«Професійна педагогіка» / «Professional pedagogics» (вимоги дивитися на 
офіційному сайті збірника https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1; довідки за 
телефоном: +380 (44) 252-71-75; +380 (44) 259-45-53 (факс) або в Електронній 



збірці тез доповідей факультету технологічної та професійної освіти 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка. 

Участь у конференції засвідчується сертифікатом. 
 
\ 

Фінансові й організаційні умови: 
1. Оргвнесок у розмірі 100 гривень – для заочної участі, 250 гривень – для 

очної участі. Для учасників із інших країн – безкоштовно (оргвнесок призначений 
для друкування програми конференції, сертифіката учасника та інших 
організаційних витрат). 

2. Платіжні реквізити надсилаються автору після прийому матеріалів. 
Інформація про надходження і прийняття матеріалів оргкомітетом надається в 
телефонному режимі. 

3. Пересилання фахового видання «Новою поштою» – за рахунок одержувача. 
4. Термін подання усіх матеріалів до оргкомітету конференції, включаючи і 

ксерокопію про сплату оргвнеску та вартості статей (тез), до 01 травня 2020 року. 
 
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу 

bohdan.vovk11@gmail.com такі матеріали: 
1) Заявку на участь (додаток 1), назва файлу – Ваше_прізвище_заявка.doc; 
2) Тези (згідно з вимогами – додаток 2), назва файлу – 

Ваше_прізвище_тези.doc; 
3) Статтю (згідно з вимогами фахових видань), назва файлу – 

Ваше_прізвище_стаття.doc. Особи, що не мають наукового ступеня, до статті 
мають додати рецензію доктора або кандидата наук, назва файлу – 
Ваше_прізвище_рецензія.pdf. 

4) Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного 
внеску та вартості статті (з обов’язковим зазначенням у квитанції прізвища автора), 
назва файлу – Ваше_прізвище_квитанція.pdf; 

 
За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефонами: 
Білевич Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 
тел. 0997233003, е-mail: sweetlanabilevych@gmail.com 

Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка, тел.: 0666291059, е-
mail: bohdan.vovk11@gmail.com. 

Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, доцент, тел. 0677468374, e-mail; 
ljudmilabazyl@gmail.com  

Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-
методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту ПТО 
НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент, тел.: 0665714200, e-mail: 
kaa_1959@ukr.net  

 



Конференція відбудеться за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24, корпус № 3 (факультет технологічної і професійної освіти). 

Усі витрати, пов’язані з власним проїздом, харчуванням і проживанням несуть 
учасники конференції або організація, що їх відряджає. 

Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу 
Українського Полісся та колишній гетьманській столиці! 

 
З повагою оргкомітет конференції 

 



 Додаток 1 

Заявка 
на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 року) 

Прізвище, ім’я, по батькові: ________________ 

Науковий ступінь: ________________ Вчене звання: _____________________ 

Посада: ___________________________________________________________ 

Організація (установа): ______________________________________________ 

Адреса для листування : ______________________________________________ 

Телефон: ______________________ 

E-mail: _________________________ 

Планую (потрібне підкреслити): 

 виступити з доповіддю (до 10 хв)   

 виступити з інформацією (до 5 хв)                                                      

 взяти участь у обговоренні (до 5 хв)   

 надрукувати статтю                                                

 провести майстер-клас.                                                        

 

Тематичний напрям роботи конференції ____________________ 

Тема (доповіді, повідомлення, майстер-класу) ___________________________________________ 

№ відділення Нової пошти (для пересилання фахового видання) ______ 

 

 



Додаток 2 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

 обсяг тексту – 2–3 повні сторінки; 

 формат аркушу – А4; 

 орієнтація – книжкова; 

 поля: усі по 2,5 см;  

 шрифт – Times New Roman, 14 pt; 

 інтервал – 1,5; 

 абзацний відступ – 1,25 см; 

 посилання на джерела – у квадратних дужках, у порядку цитування (подаються за потреби). 

 список бібліографічних посилань – подається за потреби у вигляді нумерованого списку. 
Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 

8302:2015). Посилання на використані джерела в тексті треба оформити за зразком: [3, с. 125–130], 
[2; 3], [4]. 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть 
автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають 
указаним вимогам і тематиці конференції. 
 

Розміщення елементів тексту тез доповіді 
 

Ініціали та прізвище авторів 
(праворуч, жирними літерами) 

повна назва організації, де навчається, або працює автор  
місто, країна 

(праворуч, курсив) 
 

НАЗВА  
(по центру, жирними прописними літерами, через інтервал після даних про авторів) 
 
Текст тез ... (через інтервал після назви, з абзацу) 

 
Список бібліографічних посилань (за необхідності) 

(по центру, жирними літерами,через інтервал після тексту тез) 
1.  
2.  
3.  
 


