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_29.04.2020_ №  _01-08/203___                                                   на № __________ від ________________ 

 

Про проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Інноваційна 

діяльність педагога в умовах 

реформування освітньої галузі: з досвіду 

впровадження ідей Нової української 

школи» у заочному форматі 

Ректорам (директорам) обласних 

інститутів післядипломної педагогічної 

освіти, начальникам районних (міських) 

відділів (управлінь) освіти, завідувачам 

районних (міських) методичних кабінетів, 

керівникам відділів освіти ОТГ, 

керівникам закладів вищої, загальної 

середньої та дошкільної освіти   

 

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» на 2020 рік та з метою вирішення актуальних проблем сучасної 

освіти, популяризації інноваційних ідей та освітніх технологій, поширення творчих 

здобутків, обміну перспективним педагогічним досвідом, що отримав розвиток у 

дошкільній, початковій та загальній середній освіті в умовах Нової української школи, 

10 червня 2020 року проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду 

впровадження ідей Нової української школи» (далі − Конференція) у заочному 

форматі. 

Для участі у конференції необхідно до 01.06.2020 р. заповнити онлайн-заявку за 

покликанням: https://forms.gle/BzbqSFYA39RzSTnz9 або за QR-кодом: 

 
та надіслати матеріали, що відповідають умовам проведення Конференції 

(додаток А), на адресу: academy.kherson@gmail.com. 

Інформаційний лист додається. 

 

Ректор, професор                                                                                  А. М. Зубко 

 

Комінарець Тетяна Вільямівна 

(0552) 37-02-00 
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Національна академія педагогічних наук України 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради 

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Громадська організація «Інноваційний соціальний проєкт» 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: 

з досвіду впровадження ідей Нової української школи» 

(10 червня 2020 року) 

Форма проведення − заочна 

 

 Запрошуємо науковців, викладачів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладів вищої та післядипломної освіти, керівників закладів освіти, 

учителів, працівників системи освіти, усіх зацікавлених осіб. 

 Мета конференції − пошук рішень з актуальних проблем сучасної освіти, 

популяризація інноваційних ідей та освітніх технологій, поширення творчих 

здобутків та обмін перспективним педагогічним досвідом, що отримав розвиток 

у дошкільній, початковій та загальній середній освіті в умовах Нової української 

школи.  

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Інклюзивна освіта – старт до успіху. 

2. Партнерство в сучасному освітньому просторі (громада, педагоги, батьки, 

діти). 

3. Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи. Техніки 

формувального оцінювання. 

4. Використання інноваційних технологій у підвищенні культури читання 

учасників освітнього процесу. 

5. Креативна освіта в закладах освіти – умови, можливості, перспективи. 

 

Участь у конференції та публікація в електронному збірнику – 

безкоштовна (сертифікат – 60 грн). 

 Офіційні мови конференції: українська, англійська. 

 Форма проведення: заочна. 

Порядок надання матеріалів 

 Для участі у конференції необхідно: 



1. До 01.06.2020 року (включно) надіслати на електронну адресу: 

academy.kherson@gmail.com тези доповіді. 

2. Заповнити онлайн заявку для участі у конференції за посиланням:  

https://forms.gle/BzbqSFYA39RzSTnz9 або за QR-кодом: 

 

Останній термін подачі матеріалів на участь у конференції   

01.06. 2020 року (включно). 

 Публікація тез доповідей передбачається в електронному збірнику 

матеріалів конференції. Вимоги до оформлення − у додатку А. 

 Подані матеріали не редагуються і не повертаються. Всі матеріали 

друкуються в авторській редакції. 

 З усіх організаційних питань звертатися: 

(095) 18491745 – Чикалова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних 

комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 

 Детальну інформацію можна знайти на сайті за покликанням 

http://academy.ks.ua 

 Будемо раді співпрацювати з Вами! 

 З повагою оргкомітет. 

Додаток А 

 

Вимоги до оформлення статей на конференцію 

 

1. Матеріали мають бути надані в друкованому вигляді обсягом до 5 

сторінок комп’ютерного набору формату А-4 електронною поштою на адресу: 

academy.kherson@gmail.com та роздруковані на аркушах білого паперу. Стаття 

набирається в редакторі Word (формат rtf) шрифтом Times New Roman (розмір – 

14; інтервал – 1,5; поля – по 20 мм). Оформлення статті (рисунків, таблиць 

тощо) згідно з вимогами до наукових праць.  

2. При оформленні бібліографічних покликань необхідно дотримуватись 

«ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання», що став чинним 01.07.2016. 

3. Рисунки та схеми подавати у чорно-білому форматі. 

4. Автор ставить підпис на звороті останньої сторінки статті, чим 

підтверджує достовірність написаного та правильність набору (відсутність 

помилок).  
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5. До статті додаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові 

повністю, наукове звання, учений ступінь. посада, місце роботи, електронна 

адреса, моб. телефон). 

6. Статті надсилати за адресою: е-mail: academy.kherson@gmail.com  

 

 

Зразок оформлення  

Іваненко О. І.  

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового  

навчання та креслення 

Текст  

Література: 
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правила життя. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2016. № 2. С. 4–7.  
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