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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 
 

«ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 
 

21 квітня 2023 року,  

Україна, м. Запоріжжя. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Мета конференції: обмін досвідом та думками щодо сучасного стану та 

подальшого розвитку освіти для забезпечення якісної підготовки 

конкурентоспроможних фахівців; вдосконалення науково-методичної роботи 

педагогічних працівників; поширення передового педагогічного досвіду; 

підвищення творчої активності педагогічних працівників, які використовують 

інноваційні технології.  

Форма проведення конференції: дистанційна, на платформі ZOOM. 

За підсумками проведення заходу буде видано електронний збірник 

матеріалів конференцій та розміщення його на сайті Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Збірнику надаються 

бібліотечний індекс УДК та міжнародний стандартний книжковий номер ISBN. 

До участі у конференції запрошуються представники закладів освіти, 

установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти. Усі учасники 

конференції отримують електронний сертифікат. Участь безкоштовна. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Перспективи освіти: модернізація та інновації 

 Нормативно-правове регулювання сучасного освітнього процесу 

закладу освіти 

 Педагогічний менеджмент і конкурентоспроможність педагогічних 

кадрів 

 Освітні послуги відповідно до сучасних трендів розвитку економіки 

регіону 

 Інформаційне суспільство: навчальні курси та інформатизація 

освіти 

 Проєкти за пріоритетними напрямами досліджень, що 

визначаються державною і регіональною інноваційною та науково-

технічною політиками 

 Інтеграція науки і освіти в міжнародне співтовариство 

 Підтримка підприємницької діяльності в освіті 

 Психологічний супровід освітнього процесу 

 Тенденції сучасної інклюзивної освіти  

 Освітньо-виховний процес як фактор інтеграції професійного 

навчання 
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ПОДАННЯ ТЕЗ 

Для участі у конференції необхідно до 16 квітня 2023 року надіслати 

тези доповіді та пройти реєстрацію на участь у конференції: 

 Тези доповіді надіслати на ел.адресу: biblnmc2021@gmail.com  

 Тема листа – Матеріали конференції ІВО. 

 Форма реєстрації для участі у конференції: 

https://forms.gle/X3Ntu9yYCeq3pP6b8.      

 

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 5 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. 

 

 

Контактна особа: методист Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Запорізькій області  

Матяшева Оксана  

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