
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей 

для публікації 
Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

Орієнтація: книжкова. 

Нумерація сторінок: відсутня. 

Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см.  

Абзацний відступ: 1,25 см. 

Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) - 14;  

Міжрядковий інтервал: полуторний. 

Обсяг тез: до 3 сторінок формату А4 разом з  

ілюстраціями, таблицями та бібліографією. 

Мова конференції: українська. 

Матеріал доповіді викладається у наступній 

послідовності: 

 назва тез (великі літери, шрифт - жирний, 

вирівнювання по центру); 

 через рядок ПІБ автора(-ів) повністю (рядкові 

літери, шрифт - жирний, вирівнювання по 

правому краю); 

 посада (вирівнювання по правому краю); 

 місце роботи в називному відмінку 

(вирівнювання по правому краю); 

 через рядок текст доповіді; 

 список використаних джерел (по центру 

жирним шрифтом). 

Зразок оформлення тез та приклади оформлення 

списку використаних джерел, відповідно до       

ДСТУ 8302:2015 за посиланням:  

http://nmc-pto.zp.ua/library/ 

Подання тез 

Для участі у конференції необхідно до           

21 квітня 2021 р. надіслати тези доповіді та 

пройти реєстрацію на участь у конференції. 

 Тези доповіді надіслати на 

ел.адресу: nmc.pto.zp@gmail.com 

 Тема листа – Матеріали конференції 

ІРПОР. 

 Форма реєстрації для участі у 

конференції: https://cutt.ly/NzU8JFC 

Контактна особа:  

методист Оксана Матяшева 

тел.: (050) 851 82 22; (061) 224 43 23 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 
 

 «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ В 

УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться  

28 квітня 2021 року 

м. Запоріжжя 

 

Засідання конференції буде проходити 

дистанційно, на платформі Zoom 

   

Мета конференції: обмін досвідом та 

думками про розвиток технологій та 

використання інноваційних методів в 

діяльності закладів професійної освіти. 

 

Основні напрямки конференції: 

 перспективи освіти: модернізація та 

інновації;  

 нормативно-правове регулювання 

сучасного освітнього процесу закладу 

освіти;  

 педагогічний менеджмент і 

конкурентоспроможність педагогічних 

кадрів; 

 інформаційне суспільство: електронні 

навчальні курси та інформатизація 

освіти; 

 психологічний супровід освітнього 

процесу; 

 тенденції сучасної інклюзивної освіти 

ЗП(ПТ)О; 

 освітньо-виховний процес як фактор 

інтеграції професійного навчання. 

 

Організація роботи конференції 

До участі у конференції запрошуються 

представники закладів освіти, установ та 

організацій, які надають послуги у сфері 

професійної освіти.   

За результатами проведення заходу 

планується видання електронного збірника 

матеріалів конференції та розміщення його 

на сайті Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області в розділі «Методичний кабінет» 

(Конкурси, конференції). 

Усі учасники конференції отримують 

електронний сертифікат.  

Участь безкоштовна. 
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