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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра 

суспільно-гуманітарних дисциплін запрошує Вас взяти участь у Регіональній 

науково-практичній інтернет-конференції «СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В 

УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ», яка відбудеться 25 квітня 2019 року. 

Метою конференції є обмін досвідом та інноваційними ідеями, які 

напрацьовані науково-педагогічними та педагогічними працівниками освітніх 

закладів щодо суспільно-гуманітарних аспектів розвитку професійної 

компетентності педагогів в умовах реформування освіти. 

У програмі конференції планується робота за наступними секціями: 

1. Управлінська компетентність керівників закладів освіти в умовах 

децентралізації. 

2. Професійне вдосконалення вчителя Нової української школи. 

3. Розвиток професійної компетентності педагогів інклюзивного навчання: 

проблеми та перспективи. 

4. Система післядипломної педагогічної освіти в контексті Концепції 

розвитку педагогічної освіти. 

5. Професійна компетентність педагога закладу дошкільної освіти в 

умовах реформування освітньої галузі. 

6. Роль сучасного педагога у вихованні дитини та розвитку її особистості. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма участі:  дистанційна. Участь у конференції передбачає 

публікацію тез в електронному збірнику матеріалів та розміщення їх для 

ознайомлення на сайті інституту в день роботи конференції. Учасникам 

конференції буде надіслано електронний збірник матеріалів конференції та 

сертифікат участі (у форматі pdf) на зазначену ними електронну адресу. 

Участь у конференції безкоштовна.  

Умови участі в конференції. 

Для участі в Регіональній науково-практичній конференції необхідно до 

13 квітня 2019 року надіслати на електронну адресу kovriginalilija@i.ua : 

1) тези, що відповідають секції роботи конференції та оформлені 

відповідно до вимог; 

2) відомості про автора (авторів) (форма заявки додається). 



Увага! Якщо Ви не отримали повідомлення на свою електронну адресу 

про прийняття матеріалів, просимо надіслати роботу повторно або з’ясувати 

дане питання з контактними особами конференції. 

Контактні особи конференції: 

Коврігіна Лілія Михайлівна (завідувач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін, тел. +380972477333), 

Красутська Олена Володимирівна (лаборант кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін, тел. +380978955331). 

Електронний варіант тез та відомостей про автора створити в редакторі 

Word і зберегти в одному з форматів *.doc, *.docx. Файли назвати прізвищем 

учасника конференції_зміст матеріалів, наприклад: Петренко_тези та 

Петренко_відомості. 

Вимоги до оформлення тез 

Оргкомітет приймає тези обсягом 3-5 сторінок, набрані в редакторі 

MicrosoftWord у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docx. 

Шрифт тексту – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 

одинарний, абзац – 1,25, усі поля сторінок – 20 мм. Сторінки не нумеруються, 

переноси слів не допускаються. 

Відповідальність за зміст викладеного матеріалу несе автор тез. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез згідно тем секцій. 
Матеріали не повертаються, рецензії не надаються. 

Структура тез: 

Перший рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт жирний курсив, 

вирівнювання по правому краю).  

Другий рядок – місце роботи (шрифт жирний курсив, вирівнювання по 

правому краю, вказується в дужках).     

Третій рядок – назва тез (великими літерами, шрифт – жирний, 

вирівнювання по центру). 

Посилання в тексті оформлюються в квадратних дужках за зразком [7, с. 

11], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, 

друге – номер сторінки. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються 

курсивом. Після тексту тез робиться однорядковий відступ і подається 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302: 2015). 

Зразок оформлення тез: 

Марина Петренко 



 (Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради) 

НАЗВА ТЕЗ 

Текст тез….. [1, с.45]. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету: 

Пастовенський Олександр Вікторович – доктор педагогічних наук, 

заступник директора з науково-методичної  роботи КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР. 

Члени оргкомітету: 

Коврігіна Лілія Михайлівна – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР. 

Кухарчук Петро Михайлович – кандидат наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Орлова Ольга Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР. 

Ренькас Броніслава Мирославівна – кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР. 

Шегеда Антон Федорович – викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Красутська Олена Володимирівна – лаборант кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін  КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. 

Адреса оргкомітету конференції: 

10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, кафедра суспільно-

гуманітарних дисциплін Комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

 

 

 



ЗАЯВКА                                                                                                                  

на участь                                                                                                                   

у Регіональній науково-практичній конференції                               

«СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ                                                                    

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ»                                                             

25 квітня 2019 року                                                                                                            

м. Житомир 
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