
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка 

 

Шановні науковці, аспіранти, здобувачі! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти:  

досвід та перспективи», 

яка відбудеться 14-15 квітня 2021 р.  
в Уманському державному педагогічному університеті  

імені Павла Тичини 

 

 
Напрями роботи конференції: 

 

1. Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах інтеграційних 

процесів. 

2. Компетентнісний підхід у професійній та технологічній освіті. 

3. Дидактичні, методичні та виховні аспекти підготовки учнів в контексті Нової 

української школи. 

4. Професійне становлення особистості в контексті Європейської освіти. 

 

Умови участі у науково-практичній конференції: 

 

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2021 року подати до оргкомітету 

матеріали доповіді та заявку про участь у конференції (зразок додається) 

nagaychuk.ov@gmail.com 

Всі витрати, які пов’язані з проживанням та харчуванням здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила. 

Організаційний внесок для учасників конференції (програма конференції, сертифікат 

учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн. 

Є можливість публікації статті у фахових виданнях Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини: 

 «Збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету» 

http://znp.udpu.edu.ua/; 

 «Проблеми підготовки сучасного вчителя» http://psv.udpu.edu.ua/; 

 «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» http://psh.udpu.edu.ua/ 

 

Форми участі у конференції: 

 Виступ на пленарному засіданні; 

 Виступ на секційному засіданні; 

 Очна/заочна (дистанційна) участь. 

 

Довідки за телефонами:  

+38(098) 446 4424; 097-965-5951 (оргкомітет);  

+38(04744) 4-02-81 (для публікації фахової статті). 

mailto:nagaychuk.ov@gmail.com
http://znp.udpu.edu.ua/
http://psv.udpu.edu.ua/
http://psh.udpu.edu.ua/


Заявка на участь  

у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти:  

досвід та перспективи» 

 

Назва доповіді  

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) 

 

Повна адреса учасника 

конференції 

 

Повна назва ВНЗ/установи/ 

організації учасника конференції 

 

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Контактний телефон  

Е-mail  

Факс  

Форма участі у конференції: 

- виступ на пленарному 

засіданні; 

- виступ на секційному 

засіданні; 

- очна/заочна участь 

(потрібне вказати) 

 

 
Заїзд і реєстрація учасників конференції: 13 квітня 2021 р. Нагайчук Олена Валеріївна, E-mail: 

nagaychuk.ov@gmail.com +38(098) 446 4424 

 

Наша адреса:  Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2 а, навчальний корпус № 2. Проїзд від 

автовокзалу на маршрутному таксі № 1, 4, 14 до зупинки «Центральна пошта»; від залізничного 

вокзалу - № 5, 6 до зупинки «Пед. університет. Центральний корпус». 

 

Чекаємо на Вас! 

mailto:nagaychuk.ov@gmail.com

