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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку 

педагога в контексті концепції «освіта впродовж життя». Захід відбудеться 10 грудня 2020 

року в онлайн-форматі. Початок роботи конференції о 10.30 год., посилання на трансляцію  

https://youtu.be/SljvIBuLfaY  

Мета конференції: об’єднати зусилля науковців, практиків, державних і громадських 

діячів щодо вирішення актуальних проблем розробки та упровадження інноваційних 

технологій професійної підготовки та професійного розвитку освітян впродовж життя.  

Змістовна програма конференції передбачає роботу за наступними напрямами:  

1) Професійний розвиток педагога в системі безперервної освіти: міжнародний досвід; 

2) Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації освітнього простору; 

3) Сучасні технології управління закладами освіти: механізми, реалії, перспективи; 

4) Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку особистості педагога: 

освіта, безпека, мир; 

5) Розвиток професіоналізму вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі 

формування загальнокультурної компетентності школярів в умовах НУШ; 

6) Розвиток сучасної природничо-математичної (STEM) освіти: реалії, проблеми 

якості, інновації; 

7) Екологічна освіта як базова складова професійної підготовки сучасного педагога. 

https://youtu.be/SljvIBuLfaY


Програмою конференції передбачено проведення міжрегіонального науково-

практичного онлайн-семінару «Науково-методичний супровід професійного розвитку 

фахівців освіти дітей з особливими освітніми потребами», онлайн-семінару спільно з ТОВ 

"НОВІ ЗНАННЯ" «Цифрофізація освіти: кроки запровадження».  

До участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, методисти, керівники та 

педагогічні працівники закладів освіти, фахівці в галузі освіти дорослих.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

За результатами конференції планується видання: 

– збірника тез конференції; 

– наукових статей у колективній монографії «Проектування індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку педагога в контексті концепції «освіта впродовж життя». 

Монографію буде видано закордонним виданням (Primedia eLaunch LLC), з присвоєнням 

ISBN країни видавця. Оформлення монографії буде виконано з дотриманням вимог 

державних стандартів України та міжнародних норм видання монографії. Виданню буде 

присвоєння коди УДК, авторського знаку та знаку охорони авторського права відповідно до 

ДСТУ 4861:2007, а також унікальний цифровий ідентифікатор DOI (книзі загалом та 

кожному її розділу). Метадані монографії будуть проіндексовані в наукометричних базах: 

CrossRef, ORCID, Google Scholar, ResearchGate та/або OUCI. Матеріали монографії 

знаходитимуться у відкритому доступні (Open Access).  
 

Для участі у конференції необхідно до 04 грудня 2020 року надіслати на 

електронну пошту maleev@ippo.dn.ua : 

– заявку (додаток 1); 

– тези доповідей (додаток 2); 

– відскановану копію квитанції про сплату компенсації редакційних, коректорських, 

видавничих і поштових витрат в розмірі 220 грн. Гроші переказувати на рахунок Донецького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: код ЄДРПОУ 02135804, 

розрахунковий рахунок UA808201720314221001301044374, МФО 834016 в ГУ ДКСУ у 

Донецькій області. Обов'язково в квитанції зазначається призначення платежу: «Благодійний 

внесок від (прізвище та ініціали учасника)».  

Доктори наук, іноземні учасники та запрошені гості, які беруть участь у 

конференції, організаційний внесок не сплачують. 

Документи надсилати окремими файлами в одному листі. Назва файлу має 

відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею 

(напр.: 1. Ivanov_Ivan_zaiavka.doc, 2. Ivanov_Ivan_tezy.doc, 3. Ivanov_Ivan_platizhka.pdf або 

Ivanov_Ivan_platizhka.jpg,). У темі електронного повідомлення потрібно вказати: 

«Конференція – Іванов А. В.»). 

Збірник тез конференції планується видати до початку конференції.  

 

Для публікації статті у колективній монографії «Проектування індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку педагога в контексті концепції «освіта впродовж 

життя» необхідно до 01 грудня 2020 року надіслати статтю (вимоги див. у додатку 3) та 

супровідні документи на електронну пошту maleev@ippo.dn.ua : 

- розширену анотацію англійською мовою (незалежно від мови публікації); 

- відомості про автора в окремому файлі згідно з формою (див. додаток 4). 

Документи надсилати у вигляді окремих файлів електронною поштою (напр. 1. 

stattya_Ivanov.doc.; 2. annotaciya_Ivanov.doc.; 3. avtorska_dovidka_Ivanov.doc.) У темі листа 

необхідно вказати «Стаття до монографії та прізвище першого автора» (напр. «Стаття до 

монографії – Іванов А. В.»). До розгляду приймається лише повний пакет документів.   

Після ухвалення рішення редакцією про прийняття/неприйняття статті до монографії, 

автору надсилається відповідне повідомлення, а також реквізити та сума для сплати. Вартість 

публікації становить 50 грн за одну повну сторінку статті формату А4. Після чого автор 

надсилає копію документу про сплату на адресу maleev@ippo.dn.ua (напр.: Ivanov_Ivan__ 

platizhka_monograph.pdf або Ivanov_Ivan_ platizhka_monograph _stattya.jpg).  

mailto:maleev@ippo.dn.ua
mailto:maleev@ippo.dn.ua
mailto:maleev@ippo.dn.ua


Після друкування монографії видавництво робить розсилку примірників на вказані 

авторами адреси (замовленим листом).  

 

Контактна особа: Малєєв Денис Вікторович +38 098-364-20-39, e-mail: maleev@ippo.dn.ua 

 

Додаток 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім'я, по батькові   

Науковий ступінь, вчене звання посада,  

установа (організація, навчальний 

заклад)  

 

Тема доповіді  

Назва напряму   

Поштова адреса (для відправлення 

матеріалів)  

 

Потреба в додаткових збірниках 

монографії (вказати кількість) 

 

Поштова адреса для надсилання 

матеріалів конференції  

 

Е-mail  

Контактний телефон  

Дата заповнення   

 

Додаток 2 

Вимоги до оформлення тез  
 

1. Обсяг – до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова; 

2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм; 

3. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – 

Normal; сторінки – без нумерації, не використовувати переносів, не використовувати 

примітки і гіперпосилання. 

4. Структура тез наукової доповіді та параметри форматування основних її складових: 

– прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив (Times 

New Roman), без абзацного відступу, вирівнювання – по правому краю;  

– науковий ступінь автора (д.пед.н., к.пед.н., аспірант, здобувач), його посада та місце 

роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив (Times New Roman), без 

абзацного відступу, вирівнювання – по правому краю;  

– назва тез наукової доповіді: стиль шрифту – жирний шрифт великими літерами 

(Times New Roman), вирівнювання – по центру; 

– основний текст тез наукової доповіді: стиль шрифту – звичайний (Times New 

Roman), відступ 1-го рядка абзацу – 1 см, вирівнювання – по ширині;  

– назва «Список використаних джерела»: стиль шрифту – жирний (Times New 

Roman); без абзацного відступу; вирівнювання – по центру. Список використаних джерела: 

стиль шрифту – звичайний (Times New Roman), вирівнювання – по ширині;  

– список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в 

Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік; 

5. Якщо в тексті тез є рисунки та/або таблиці, їх необхідно представити у форматі 

*.jpeg або *.tif, з роздільною здатністю 300 dpi. Форматування назви таблиці (перед 

таблицею) або рисунка (після рисунка): стиль шрифту – звичайний (Normal); без абзацного 

відступу; вирівнювання – по центру; 



6. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор 

формул Equation v. 3.0. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman 

(Cyr), italic. Для наочності рекомендується формули відокремлювати відбивками зверху і 

знизу – 6 пт. 

7 . Кількість авторів тез – не більше трьох осіб. 

Додаткова інформація: 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення тез доповідей, які:  

виконані не за напрямом роботи конференції; містять плагіат; не відповідають 

вищезазначеним вимогам; подані з порушенням встановленого строку. 

2. Отримання оргкомітетом вищезазначених матеріалів буде підтверджуватися 

протягом тижня.  

3. Публікації будуть наведені в авторській редакції.  

4. За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних 

даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо відповідають автори публікацій та їх 

наукові керівники. 

Додаток 3 

 

Вимоги до статей, які подаються до колективної монографії  

«Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в 

контексті концепції «освіта впродовж життя» 

 

Загальні вимоги до оформлення матеріалів монографії 

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за 

напрямами роботи конференції. 

Стаття може мати не більше трьох співавторів. 

Текст роботи повинен включати результати оригінальних досліджень автора/авторів.  

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті: 

У першому рядку зазначається назва статті мовою наукового дослідження та 

англійською мовою. 

У другому рядку зазначається прізвище та ініціали автора статті, тільки англійською 

мовою. 

У третьому рядку зазначається місце роботи або навчання, вчений ступінь, звання, 

посада автора, країна – тільки англійською мовою (кожен співавтор – теж саме з нового 

рядка). 

Розширена анотація англійською мовою (незалежно від мови публікації). Щоб 

розкрити основну ідею статті та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: 

мета, предмет, методологія і висновок дослідження.  

Вимоги до резюме 

Обсяг резюме: 200-250 слів (1500-2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли). 

Резюме має бути написане з урахуванням особливостей орфографії та граматики 

(британська або американська англійська, але не суміш обох). Неприпустимо подавати 

резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів. 

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:  

мету дослідження (main objective(s) of the study); 

методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було 

застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким 

чином було отримано його результати (how the study was done);  

головні результати й висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких 

має бути зрозумілою їх значущість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо 

(здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені 

чи спростовані певні гіпотези тощо). 

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо 

вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, 

conclusions, significance. 



За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність 

дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків 

дослідження. 

Ключові слова (Keywords) 

Після резюме потрібно вказати 3-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.  

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації 

в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які 

ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в 

ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier 

(Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова 

сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування. 

Текст статті, який містить такі необхідні елементи: 

Вступ / Introduction є обов'язковою частиною роботи, у якій автор вказує новизну 

теми та актуальність наукових досліджень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана 

поряд із науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, 

логіку подання дослідженого матеріалу. 

Мета та завдання / Aim and tasks 

Завдання мають бути спрямовані на узагальнення даних, спрямованих на 

формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а 

також умов проведення дослідження. 

Методи дослідження / Research methods 

Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і 

показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Зауважте, що теоретичні методи 

дослідження НЕ ПОТРІБНО вказувати (аналіз та узагальнення літератури, систематизація 

тощо). 

Результати / Research results 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що 

підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути 

представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 

Обговорення / Discussion 

По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз 

отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи 

проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців). 

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), у яких 

представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами 

дослідження й перспективи подальших розробок у цьому напрямі. 

Список літератури / References. Посилання в тексті зазначається у квадратних 

дужках; оформляти список у відповідності зі стандартом APA для підвищення шансів 

відображення цитування (Приклад додається 

https://ukrlogos.in.ua/documents/apa_style_ua.pdf). Імена, прізвища транслітеруються, назви 

статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог 

постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського 

алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. Для транслітерації з української мови можна 

скористатися сервісом http://translit.kh.ua/?passport (потрібно обрати саме паспортний стиль) 

та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.  

Всі наведені в тексті цитати й статистичні дані повинні мати належним чином 

оформлені посилання на першоджерела.  

Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першоджерело, а не 

на його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті та ін.). Також 

рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його переклад 

(окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою 

оригіналу).  

Посилання на веб-джерела (на джерела в інтернеті) мають бути зведені до необхідного 

https://ukrlogos.in.ua/documents/apa_style_ua.pdf
http://translit.kh.ua/?passport
http://ru.translit.net/?account=mvd


мінімуму, крім випадків, коли йдеться про посилання на публікації, що перебувають у 

постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних наукометричних баз даних. 

Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної потреби. 

 

Технічні вимоги до оформлення матеріалів монографії: 

 

ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ - .doc або .docx; 

ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ від 24 до 30 сторінок; 

РОЗМІР СТОРІНКИ - А4; 

ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ – книжкова; 

РОЗМІР ПОЛІВ - всі сторони - по 2,0 см.; 

ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ РОЗМІР ШРИФТУ:     

для основного тексту - Times New Roman 14 кеглів;  

для табличного тексту, рисунків тощо - Times New Roman 12 кеглів;  

МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ - полуторний (1,5); 

ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ - по ширині; 

АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП - 1,0 см.; 

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК - вимкнено; 

АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ – вимкнено; 

ФОРМУЛИ -нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул; 

РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ - обов'язково згруповані та підписані з вказанням 

джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній 

сторінці.  

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням 

https://ukrlogos.in.ua/ua_monographie.php 

 

Додаток 4 

Відомості про автора 

для участі в написанні колективної монографії 

««Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в 

контексті концепції «освіта впродовж життя» 

Прізвище, ім'я, по батькові (дублюється 

англійською мовою) 

 

Ідентифікатор ORCID автора   

Науковий ступінь, вчене звання посада,  

установа (організація, навчальний 

заклад) (дублюється англійською 

мовою) 

 

Назва матеріалу (дублюється 

англійською мовою) 

 

Назва розділу   

Поштова адреса (для відправлення 

матеріалів)  

 

Потреба в додаткових збірниках 

монографії (вказати кількість) 

 

Поштова адреса для надсилання 

додаткових збірників монографії  

 

Е-mail  

Контактний телефон  

Дата заповнення   

https://ukrlogos.in.ua/ua_monographie.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


