
 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-

конференції «Професійна діяльність учителя в умовах цифрової 

трансформації освіти», яка відбудеться 7 квітня 2022 року на базі 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

До участі запрошуємо науковців, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладів вищої та післядипломної освіти, директорів та 

консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

(районів, міст, ТГ), керівників і педагогічних працівників закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти, представників громадських організацій. 

 

Основні напрями роботи конференції: 

 Цифровізація освіти: історичні віхи становлення та розвитку  

 Сучасні тенденції та актуальні проблеми використання цифрових технологій в 

освітньому процесі  

 Організаційно-управлінські процеси в умовах цифровізації освіти  

 Цифрові технології в практиці роботи сучасного керівника  

 Цифрові технології в практиці роботи вчителя суспільно-гуманітарних 

дисциплін  

 Цифрові технології в практиці роботи вчителя природничо-математичних 

дисциплін, інформатики і технологій  

 Цифрові технології в практиці роботи вчителя початкових класів  

 Цифрові технології в практиці роботи вихователя закладу дошкільної освіти  

 Цифрова компетентність учителя в умовах реалізації концепції НУШ  

 Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: нові можливості 

та виклики  

 Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

 

Конференція передбачає наступні форми подачі матеріалу: наукові 

доповіді, виступи, відеовиступи, презентації, постерпрезентації, майстер-класи, 

огляд науково-методичних матеріалів, статті, тези. 

 



Мова конференції: українська. 

 

Форма проведення: онлайн у Google Meet з трансляцією на YouTube 

каналі Хмельницького ОІППО. 

 

Реєстрація учасників конференції – до 1 квітня 2022 р. за покликанням 

https://forms.gle/few7U5N5ev18fSvF9. 

 

Відкриття та пленарне засідання конференції – 7 квітня 2022 р. о 1000. 

 

Приєднання до пленарного засідання онлайн-конференції у Google-Meet 

за покликанням: https://meet.google.com/rsw-mkfj-tee . 

 

Для учасників конференції, які не планують брати участь в 

обговоренні доповідей на пленарному засіданні, пропонуємо переглядати 

пленарне засідання онлайн на YouTube-каналі інституту за покликанням: 

https://youtu.be/oQuOZXFD-uM. 

 

Участь у конференції безкоштовна. За виступ, підготовку статті, тез, 

інших матеріалів учасники отримають сертифікат.  

 

За матеріалами роботи конференції заплановано видання збірника. 

 

Матеріали конференції (програма, збірник статей, сертифікати учасників, 

інші матеріали учасників) буде розміщено за покликанням: 

https://cutt.ly/SOlEisY).    

Електронний варіант (PDF-формат) збірника також буде розміщено на 

сайті ХОІППО (рубрика «Наукова» – «Збірники» за покликанням: 

https://hoippo.km.ua/?cat=16). 

 

 

Вимоги до статей (тез): 

 обсяг у форматі А4 – до 7 повних стор. (для тез – до 3-х); 

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

 поля: ліве, праве – 20 мм, нижнє, верхнє – 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; 
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 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 викладати українською мовою. 

(Зразок оформлення статті – Додаток 1). 

Статті / Тези мають відповідати нормам українського слововживання. 

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. 

 

Матеріали конференції надсилати до 1 квітня 2022 р.: 

- статті / тези надсилати файлом (назва файлу – прізвище автора) на е-

mail konf2022@hoippo.km.ua, тема листа – обраний напрям роботи 

конференції;  

- для подання інших форм матеріалів (презентації, постерпрезентації, 

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

необхідно перейти за покликанням: 

https://forms.gle/QViQGjrLBhu83kef9.  

 

Контактна адреса: 

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

інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра теорії та методик 

природничо-математичних дисциплін і технологій (каб. 208, 214). 

 

Контактні особи: 

Гільберг Тетяна Георгіївна, тел.  +380974046088, gtg080863@gmail.com  

(природничо-математичні предмети і технології) 

Ковальська Оксана Павлівна, тел. +380679313504, kovalska@hoippo.km.ua  

(початкова та дошкільна освіта) 

Пулатова Людмила Йосипівна, тел. +380976866774, pulatowalj@hoippo.km.ua  

(суспільно-гуманітарні предмети) 

Ребрина Віталій Арсенович, тел. +380673021333, rebryna@hoippo.km.ua   

Сологуб Олександра Станіславівна, тел. +380682020004, 

l.sologub@hoippo.km.ua  

 

 

ОРГКОМІТЕТ 
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Додаток 1. 

 

Зразок оформлення статті 

 
 

Петренко Оксана,  
доцент кафедри природничо-

математичних дисциплін і технологій 
Хмельницького ОІППО,  

кандидат географічних наук, доцент 
 

Цифрова компетентність вчителя нової української школи 
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Список використаних джерел та літератури 
 

 
 

 


