
Інформаційний лист 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (НІМЕЧЧИНА) 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (СЛОВАЧЧИНА) 

ВИЩА ШКОЛА ТЕХНІЧНА В КАТОВІЦЕ (ПОЛЬЩА) 

ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА) 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції Інституту професійної освіти НАПН України на тему: 

«Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного 

стану, результати і перспективи», що відбудеться 20 жовтня 2022 року.  

                           ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Інформатизація суспільства та цифровізація освіти для прискорення 

повоєнного відновлення  економіки і сталого розвитку держави.  

prygodii@ukr.net) 

 

2. Державно-приватне партнерство: нова парадигма управління розвитком 

професійної та фахової передвищої освіти.  

dzhurylo.ap@gmail.com) 

 

3. Соціогуманітарний розвиток особистості у закладах освіти: від 

академічної свободи до соціальної відповідальності. 

oksana.lapa@ukr.net) 

 

4. Підготовка  та професійний розвиток педагогічних працівників у системі 

безперервної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

     kruchekviktoria@gmail.com) 

 

5.  Екологізація освіти для повоєнної відбудови економіки та енергетичної 

незалежності України.  

alfina_g@ukr.net) 

 

6. Підготовка майбутніх фахівців до підприємницької діяльності та 

кар’єрного зростання.  

olena.titova2310@gmail.com) 

 

Міжнародна конференція відбудеться у змішаному режимі. 

 

Адреса проведення конференції: 

* пленарне та секційні засідання: м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд.- 

98-А, актова зала, 6 поверх Інституту професійної освіти НАПН України. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 9-00 – реєстрація учасників 

10.00–12.00 – пленарне засідання (у змішаному режимі) 

12-00-12-30 - перерва 

12.30. – 15-30 - робота в секціях  (у змішаному режимі) 

15-30 – 16-00 – підведення підсумків 

Про умови підключення для участі у пленарному засіданні конференції та 

засіданнях секцій буде повідомлено додатково. 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Виступ під час обговорення – до 5 хвилин 

Повідомлення – до 5 хвилин 

 

Порядок подання матеріалів 

Для участі в роботі конференції необхідно до 14 жовтня 2022 року : 

 заповнити реєстраційну форму за покликанням: http://surl.li/curll  

 надіслати тези доповіді (з поміткою «На конференцію «Професійна 

освіта в умовах сталого розвитку суспільства») на електронну 

адресу оргкомітету: lfsvet@ukr.net 

 завантажити статтю до збірника наукових праць «Професійна 

педагогіка»: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1 

 

 

           Адреса оргкомітету: 

Інститут професійної освіти НАПН України, провулок Віто-Литовський, 

98-а, м. Київ, 03045, Україна 

 

          Контактні телефони: (044) 252-71-75, Факс: +380(44)259-45-53  

Контактна особа: Олександр Слободяник, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної 

освіти і навчання; телефон: +380-973-199-656.  

 

Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції, а також розміщені на сайті Інституту професійної 

освіти НАПН України (https://ivet.edu.ua). 

Вимоги до тез доповідей. Мова статті-українська, англійська. Тези мають 

відповідати тематиці конференції, бути літературно опрацьованими. 

Співавторів має бути не більше трьох. Автори відповідають за вірогідність 

викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені до збірника, 

подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше 3 сторінок 
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друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New 

Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 

1,25 см; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Назву тез друкують по 

центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче 

праворуч – ім’я та прізвище автора, посада, науковий ступінь і вчене звання 

(шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт 

Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою 

посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела у тексті робляться в 

квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам 

ДСТУ 8302:20151. Зразок оформлення тез наведений у додатку.  

Редакційна колегія має право відмовляти в публікації тез, що не 

відповідають наведеним вище вимогам або поданим несвоєчасно. Редакційна 

колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, що 

відряджає, або за власний кошт учасників. 

Приклад оформлення тез: 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРІВ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Олена Шевчук, 

провідний науковий співробітник  

лабораторії дистанційного професійного навчання 

Інституту професійної освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, доцент м. Київ, Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / 

Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП  

«УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. 



 

 

Додаток 1 
 

Заявка учасника  

Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта для 

сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і 

перспективи»  
 

Прізвище:  

Ім’я:   

По батькові:  

Напрям (орієнтовний вибір):  

Тема виступу:  

Місце роботи:  

Посада:  

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Контактний телефон:   

Електронна адреса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


