Комунальний заклад
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Житомирської обласної ради
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету
«Житомирська політехніка»
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн)
«Розвиток професіоналізму педагогічних працівників в умовах
післядипломної педагогічної освіти»,
яка відбудеться 23 травня 2022 року
у Комунальному закладі
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Житомирської обласної ради
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Професіоналізм педагогічного працівника як об’єкт діяльності закладів
післядипломної педагогічної освіти
 Теоретичні та методичні аспекти формування професіоналізму педагога в
умовах післядипломної освіти
 Професійні компетентності: нові впливи та формати діяльності педагогічного
працівника (виявлення та поширення кращих практик учителів НУШ)
 Інклюзивна компетентність педагога: розвиток в умовах післядипломної
освіти
 Психологічні ресурси педагогічних працівників у кризових ситуаціях
Для підготовки збірника матеріалів конференції просимо надіслати на
електронну адресу організаційного комітету zippobib@ukr.net анкету-заявку та
електронний варіант тез обсягом до 4 сторінок до 15 травня 2022 року.
Програма конференції:
10.15 – 10.30 – реєстрація за посиланням, які надсилаються на ел. адресу учасника;
10.30 – 11.30 – пленарне засідання;
11.40 – 12.40 – секційні засідання.
Контактні особи:
Ренькас Броніслава Мирославівна 068-218-21-52;
Бондарчук Тетяна Анатоліївна 096-665-47-77.

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн)
«Розвиток професіоналізму педагогічних працівників в умовах
післядипломної педагогічної освіти»
Прізвище, ім'я, по батькові: __________________________________________________________
Науковий ступінь та вчене звання: ___________________________________________________
Посада та місце роботи: _____________________________________________________________
Назва тез: __________________________________________________________________________
Напрям роботи конференції: __________________________________________________________
Контактна адреса (e-mail): ___________________________________________________________
Контактний телефон: _______________________________________________________________
Форма участі (публікація; публікація і виступ): ________________________________________
Тема виступу (якщо різниться з назвою тез) :___________________________________________
___________________________________________________________________________________
Форми участі в роботі конференції:
виступ на пленарному засіданні в синхронному режимі – (10 хв.);
виступ на секційних засіданнях в синхронному режимі – (5 хв.);
публікація матеріалів.
Робоча мова: українська.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до публікації:
1. Текст у вигляді документа Word, обсягом до 4 стор.
2. Параметри сторінки: формат А4, орієнтація – книжкова поля – 3 см з усіх боків. Сторінки без
нумерації.
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,0, без переносів.
4.Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
б) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви
установи). Усі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з
вирівнюванням по правому краю;
г) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
д) назва тез (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
е) текст тез;
ж) список використаних джерел та літератури.
5. Список використаних джерел та літератури подається у порядку посилань. У тексті тез
посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється
двокрапкою, наприклад, [6: 35]; декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117].
Список починається підзаголовком «Список використаних джерел та літератури» (напівжирний
шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог
ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

