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Напрями роботи 

1. Індивідуальна освітня траєкторія особистісного розвитку здобувача освіти: 

компетентнісний вимір. 

2. Інновації в педагогічному менеджменті. 

3. Теорія і практика педагогічних інновацій в сучасних закладах освіти. 

4. Психологічні аспекти інноваційної освітньої діяльності. 

 

 Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2022 року надіслати 

електронною поштою на адресу vicfed@kpnu.edu.ua (Федорчук Вікторія 

Вікторівна): 

1) заявку учасника (назва файлу – «прізвище_заявка», наприклад, 

«Іванов_заявка», форма заявки додається); 

2) матеріали виступу; назва файлу – «прізвище_тези»; 

3) сплатити оргвнесок 200 грн. (переслати скановану квитанцію) для участі 

у конференції, друку сертифіката, програми і збірника матеріалів конференції. 

  

Реквізити для оплати будуть повідомлені електронною поштою після 

підтвердження прийняття матеріалів до друку. 

Звертаємо Вашу увагу, що заявку (див. Дод. А) та тези (див. Дод Б) 

необхідно надіслати у листі як прикріплені файли. 

 

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів 

конференції «Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку 

сучасного здобувача освіти». 

Робоча мова конференції – українська. 
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Вимоги до оформлення статей 

 

1. Наукова стаття має містити формулювання мети публікації та висновки з 

даного дослідження. 

(У статті не потрібно виділяти жирним шрифтом перелічені вище 

елементи, лише враховувати їх наявність і послідовність у тексті). 

2. У першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр 

УДК (звичайним шрифтом). Наступний абзац – прізвище та ім’я автора (авторів); 

далі – прізвище та ініціали наукового керівника; наступний абзац – назва статті 

великими літерами, далі анотація (2-3 речення) та ключові слова (4-5 слів) 

українською мовою, після цього – анотація і ключові слова англійською мовою, 

наступний абзац – текст. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки 

виконувати в тексті у відповідному масштабі. Після тексту – Список 

використаних джерел.  

3. Обсяг статті – до 5 сторінок формату А4. Текст набирається шрифтом 

“Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу 

– 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Файл 

зберігати у форматі DOC та RTF. 

4. У тексті не допускається вирівнювання пропусками. 

5. У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і 

тире «–» (Alt+0151). 

6. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація 

клавіш (Ctrl+Shift+Пробіл). 

7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364; 

5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, 

номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через 

дефіс. 

9. Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок “Список 

використаних джерел і в алфавітному порядку наводяться використані джерела. 

Список використаних джерел оформлюється за вимогами ДСТУ 8302:2015. 

Матеріали з виявленими фактами плагіату, порушенням правил 

вимог оформлення до друку не прийматимуться. 

 

За довідками звертайтесь: Федорчук Вікторія Вікторівна 

Тел. 0983792307,  e-mail vicfed@kpnu.edu.ua  

 
ДОДАТКИ 

Додаток А 

Заявка на участь у 

Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку  

сучасного здобувача освіти» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)  

Місце навчання, курс, факультет, заклад вищої 

освіти (без скорочень) 
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Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника 

(повністю) 

 

Науковий ступінь наукового керівника  

Вчене звання наукового керівника  

Назва тез доповіді  

Тематичний напрям конференції  

Контактний телефон (обов’язково)  

E-mail (обов’язково)  

 

Додаток Б 

 

Зразок оформлення матеріалів: 

УДК… 

Петренко Олена, 

студентка 4 курсу факультету фізичної культури  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Науковий керівник: Василенко О.П., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

 педагогіки та управління навчальним закладом 

 Кам’янець-Подільського національного  

університету імені Івана Огієнка 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ……………………… 

Текст анотації українською мовою….............. 

Ключові слова: ..................................... 

Annotation 

Key words 

Текст статті 
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