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08.04.2021 р.  № 212 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

З А П Р О Ш У Є М О  В А С  

до участі у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«Розвиток професійних компетентностей учителів предметів 

 суспільно-гуманітарного циклу в контексті впровадження 

 нового Державного стандарту базової середньої освіти», 

яка відбудеться 8 червня 2021 року 

на базі Хмельницького обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти  

 

До участі запрошуємо науковців, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, спеціалістів центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

(районів, міст, ТГ), директорів, заступників, педагогів ЗЗСО, представників 

громадських організацій.  

 

Основні напрями роботи конференції: 

 

 Проблеми модернізації шкільної історичної освіти в умовах реформування 

української школи: зміст, технології, форми і методи. 

 Актуальний формат впровадження методів навчання в інтегрованому курсі 

«Громадянська освіта». 

 Вчитель української мови. Навчання по-новому: творчість, креативність, 

нешаблонність. 

 Інструментарій вчителя літератури в епоху освітніх змін. 

 Мистецька освіта у сучасному навчальному просторі. 

 Сучасні уроки іноземної мови: прийоми та інструменти ефективної взаємодії 

учасників освітнього процесу. 

 

Конференція передбачає наукові доповіді, виступи, презентації, постер-

презентації, відеовиступи, майстер-класи, огляд науково-методичних матеріалів, 

статті, тези. 

 

mailto:hmoippo@i.ua


Мова конференції: українська.  

Форма проведення: онлайн.  

 

Реєстрація учасників конференції – до 20 травня 2021 р. відповідно до 

напряму за покликанням: 

- історія (Кенц Г.І.) https://forms.gle/aWsEMGL2h7QFomL69; 

- громадянська освіта (Ратушняк Н.М.)  

https://forms.gle/STDWcRKM2jLYZAWS9; 

- українська мова та література (Місінькевич О.М., Манзюк С.А.) 

https://forms.gle/9ZztpNLPGZjfL5XW9; 

- зарубіжна література (Пулатова Л.Й.) https://forms.gle/tAb9nDdggtxfjw8K7; 

- іноземні мови (Луценко Л.П., Мороз Т.В.) 

https://forms.gle/4Pd1p2coeDaGNuGZ9; 

- мистецтво (Махмутова А.Є.) https://forms.gle/eP2a9XCuieeVr1mg6. 

 

Сертифікат та програма конференції буде надіслано учаснику на електронну 

адресу, вказану під час реєстрації. 

 

Відкриття та пленарне засідання конференції 8 червня 2021 р. о 10.00. 

Запрошуємо приєднуватися до онлайн-конференції у Google Meet за 

покликанням, яке буде надіслано на електронні адреси напередодні. 

 

За матеріалами роботи конференції заплановано видання збірника.  

Електронний варіант (PDF-формат) буде розміщено на сайті ХОІППО (рубрика 

«Наукова» – «Збірники» за покликанням: https://hoippo.km.ua/?cat=16) 

 
Вимоги до статей (тез) 

1. Параметри матеріалу, що подається: 

 обсяг у форматі А-4 – до 7 повних стор.;  

 текстовий редактор Word; шрифт –Arial; кегель – 12; інтервал – 1,0;   

 поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 15 мм;  

 відступ першого рядка – 1,25 см (табуляція не допускається);  

 у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується наступна інформація: прізвище 

та ім’я автора (жирним шрифтом), посада (нежирним шрифтом), науковий ступінь, 

вчене звання (або педагогічне звання, наприклад, вчитель-методист) (нежирним 

шрифтом). Відступ – 9 см, вирівнювання всього тексту – правостороннє;  

 через інтервал – назва статті (жирним шрифтом, вирівнювання тексту – по центру);  

 через інтервал – анотація (2-3 речення) і ключові слова (6–8 слів) українською та 

англійською мовами; 

 через інтервал – текст статті (повинен містити такі елементи: вступ, основна частина з 

посиланнями на літературні джерела, висновки); вирівнювання тексту статті – за 

шириною; 

 через інтервал – список використаних джерел та літератури, оформлений згідно з ДСТУ 

8302:2015;  

 рисунки, схеми, таблиці повинні бути згруповані як єдиний об'єкт; 

 нумерацію сторінок не зазначати; 

 матеріал надсилати українською мовою. 

(Зразок оформлення статті – Додаток 1). 
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Матеріали надсилати до 20 травня 2021 р. на е-mail модераторів секцій з 

позначкою «конференція», назва файлу – прізвище автора. 

 

Статті / Тези мають відповідати нормам українського слововживання.  

 

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. 
 

Контактні адреси:  

29027, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14. Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Кафедра теорії та методик суспільно-

гуманітарних дисциплін (каб. 103,104) 

Контактні особи:  

Пулатова Людмила Йосипівна pulatowalj@i.ua моб. 097-686-6774  

Місінькевич Олеся Михайлівна olesiamis@ukr.net моб. 097-818-5513 

Манзюк Світлана Андріївна svetamanzyk@ukr.net моб. 067-908-2909 

Луценко Лариса Петрівна l_lutsenko@ukr.net моб. 067-717-7894 

Мороз Тетяна Віталіївна  taniusha.moroz@gmail.com моб. 096-533-5956 

Ратушняк Наталя Михайлівна osadchuk_nat@ukr.net моб. 097-752-1280 

Кенц Галина Іванівна g_kents@ukr.net моб. 067-754-7530 

Махмутова Анжела Євгеніївна angela_leo@ukr.net моб. 063-368-3403 

 

ОРГКОМІТЕТ 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

Зразок оформлення статті 
Іванченко Ірина,  

старший викладач кафедри 
гуманітарних наук ХОІППО, 

 кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Ціннісні орієнтації учнівської молоді  
 

У час, коли Україна визначає шляхи свого розвитку в умовах економічної, 
політичної, культурної і соціальної глобалізації, відбувається загострення ціннісного 
конфлікту поколінь...   

 
Список використаних джерел та літератури 
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