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Шановні здобувачі вищої освіти! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти:  

погляд у майбутнє», 

яка відбудеться 14-15 квітня 2021 року  

в Уманському державному педагогічному університеті  

імені Павла Тичини 

 

 

Напрями роботи конференції: 

 

1. Інтеграційні процеси в технологічній та професійній освіті. 

2. Інформаційно-комунікаційні та інноваційні технології в технологічній та професійній освіті. 

3. Компетентнісний підхід у технологічній та професійній освіті. 

4. Сучасні форми організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти 

та професійної (професійно-технічної) освіти.  

 

Умови участі у студентській науково-практичній конференції: 

 

Форма участі ‒ очна/заочна (дистанційна). 

 

Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2021 року в одному листі (у темі листа 

вкажіть прізвище автора і назву міста, наприклад: Прізвище І.П._Умань) надіслати на електронну 

адресу оргкомітету conferentsiyafipo@gmail.com  тези доповіді в електронному вигляді, а також 

заповнити заявку учасника (форма додається). Назви файлів мають бути підписані відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Прізвище І.П._тези, Прізвище І.П._заявка). 

До друку приймаються публікації здобувачів вищої освіти (студентів) освітнього ступеня 

бакалавра та магістра  

Публікація тез доповідей в електронному вигляді та отримання сертифікату про участь у 

конференції – безкоштовно. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 Тези доповідей подаються українською мовою, обсяг повинен становити не більше 3-5 

сторінок формату А4 (разом зі списком використаних джерел); набраних у редакторі MS Word 

шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, інтервал - одинарний, абзацний відступ 1,25 см, усі поля 

– по 2 см; сторінки не нумеруються. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки 

типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). Рисунки та фотографії – подаються в тексті у форматі 

JPG після першого посилання на них; нумерація арабськими цифрами і короткий підпис – під 

рисунком по центру (наприклад: Рис. 1. Назва); таблиці – подаються в тексті після першого посилання 

на них; нумерація арабськими цифрами над таблицею, вирівнювання по правому краю (наприклад: 

Таблиця 1) і заголовок – по центру з наступного рядка, шрифт – напівжирний; шрифт внутрішнього 

тексту таблиці 12 пт; формули та символи – з використанням редактора формул Microsoft Equation; 

ініціали при прізвищах в основному тексті – наприклад, І. Кондратюк; між ініціалом і прізвищем 

ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл); посилання на 

використані джерела – у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер і через кому 

сторінка цитованого джерела [1, с. 12]. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: у правому верхньому куті – 

прізвище та ініціали автора, якщо публікація у співавторстві студента і наукового керівника – 

спочатку вказуються науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника 
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(шрифт – напівжирний); повна назва навчального закладу (шрифт – курсив); через один рядок, 

назва публікації симетрично до тексту (прописні літери, шрифт – напівжирний); через один рядок 

текст тез (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині сторінки, з абзацу); список використаних 

джерел через пустий рядок «Список використаних джерел:» (шрифт напівжирний, вирівнювання 

по ширині сторінки, з абзацу); під назвою з наступного рядка наводиться нумерований перелік 

використаних джерел за абеткою з дотриманням правил оформлення за ДСТУ 8302:2015 (шрифт 

звичайний, вирівнювання по ширині сторінки, з абзацу).  

Оргкомітет Конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають 

вимогам або тематиці конференції. Тези доповідей додатково не редагуються, автор несе 

відповідальність за зміст та оформлення матеріалів. 

 

Збірник тез доповідей та сертифікати в електронному вигляді будуть надіслані на електронні 

адреси авторів. Також матеріали конференції будуть розміщенні на офіційному сайті факультету 

інженерно-педагогічної освіти (https://tpf.udpu.edu.ua) 

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції: 

Електронна пошта конференції: conferentsiyafipo@gmail.com   

Тел. відповідальної особи: 063-583-51-31 (Бевзюк Світлана Сергіївна) 

 

Бажаємо всім учасникам конференції успіхів та маємо надію на співпрацю! 

 

 

Заявка учасника  

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  

«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти:  

погляд у майбутнє» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Ступінь вищої освіти (бакалавр, 

магістр) 

 

Тема публікації  

Офіційна назва ВНЗ/установи/ 

організації учасника конференції 

 

Контактний телефон  

Е-mail  

Форма участі – очна/заочна 

(дистанційна) 

 

 

Заїзд і реєстрація учасників конференції: 13 квітня 2021 р.  

 

Наша адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2, 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». 
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