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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

 

VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
(м. Тернопіль, 24–25 травня 2021 р.) 

 
 

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка,  Бердянський державний педагогічний університет, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 

Рівненський державний гуманітарний університет, Українська інженерно-

педагогічна академія (Харків), Криворізький державний педагогічний 

університет. 

 
Конференція відбудеться 24-25 травня 2021 року в дистанційному форматі 

 

Тематичні секції конференції: 

 теоретико-методологічні засади технологічної та професійної освіти; 

 проблеми професіології в Україні та за кордоном; 

 моніторинг якості в сучасній системі вищої освіти; 

 проектування предметного і виробничого середовища в контексті 

практичної підготовки майбутніх фахівців; 

 компетентністний підхід у технологічній і професійній освіті; 

 стандартизація та диференціація змісту технологічної і професійної 

освіти; 

 інформаційно-комунікаційні технології в технологічній і професійній освіті; 

 методика викладання навчальних предметів з циклу професійного навчання; 

 педагогічна інноватика у професійній і технологічній освіті; 

 підготовка вчителя технологій та інженера-педагога у контексті 

євроінтеграційних процесів; 

 інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання; 

 онтолого-керовані інформаційні системи в освіті; 

 цифровізація професійної діяльності вчителя предметника; 

 інтелектуальні розподілені системи доповненої і віртуальної реальності; 

 Smart технології виробничої та освітньої діяльності; 

 досвід підготовки фахівців технологічної і професійної освіти в Україні, 

Республіці Польща та інших країнах Європейського Союзу. 

 

За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей 

учасників у електронному збірнику матеріалів конференції, який буде розміщений на 

офіційному сайті Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка 

www.tnpu.edu.ua 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.  

 

 

 

 



Вимоги до публікаціїй: 

 

Матеріали тез доповідей подаються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times 

New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 20, праве – 20. 

Обсяг – до 3-х сторінок, які не нумеруються. 

У правому верхньому кутку: прізвище та ініціали – заголовними літерами; науковий 

ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, 

заголовними буквами. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. 

Посилання у тексті наводяться у квадратних дужках. 

Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах доповідей повинно бути 

мінімальним. Формат таблиць та малюнків має бути лише книжний, у чорно-білому вигляді; 

обов’язково зазначити номери формул, таблиць і рисунків; некоректно оформлений 

графічний матеріал до розгляду не приймається. 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2021 року надіслати електронною 

поштою на адресу оргкомітету franko@ tnpu.edu.ua: 

– заявку на участь у конференції (назва файлу Zayavka_2.Karpenko); 

– тези (назва файлу Tezy_2_Karpenko). 
У назві файлів тез та заявки вказують прізвище першого з авторів та номер секції за 

зразком. 

Участь безкоштовна 

Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. 

Формування збірника протягом місяця після проведення конференції. 

 

Контактна інформація franko@tnpu.edu.ua 

Адреса оргкомітету: Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. Володимира Винниченка, 10, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

інженерно-педагогічний факультет. 

Координатори конференції: 

Франко Юрій Павлович тел. моб. +38-067-256-89-38. 

Мамус Галина Мефодіївна тел. моб. +38-098-064-21-01. 

 

Зразок оформлення заявки 

ЗАЯВКА 

Прошу включити у програму та збірник матеріалів конференції доповідь 

Прізвище, імʾя, по батькові 

Науковий ступінь і вчене звання 

Місце роботи, навчання 

Поштова адреса. Телефон 

Електронна адреса 

Секція наукової доповіді 

Тема наукової доповіді 

 

Зразок офрмлення тез доповіді 

Прізвище та ініціали 

Посада, науковий ступінь, вчене звання 

Назва установи 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Текст доповіді … [1]. 

Література 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 


