МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі
ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих учених

«ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ»,
яка відбудеться

13-14 ТРАВНЯ 2021 р.







Основні напрями роботи конференції:
Перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві.
Інновації в освіті: теоретичні й методичні аспекти.
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті.
Новітні тенденції у природничо-математичній освіті.
Актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога.
Академічна доброчесність в цифровому освітньому просторі.

До участі у конференції запрошуємо студентів і молодих учених, які мають власні
науково-практичні результати за напрямами роботи конференції, а також науково-педагогічних
працівників та педагогів-практиків до виступу на пленарному засіданні.





Програмою конференції передбачено:
пленарне засідання за участю провідних науковців і педагогів Харківщини;
секційні засідання за напрямами роботи конференції;
виставка наукових і методичних видань за тематикою конференції.



Форми участі у конференції:
дистанційна – доповідь з презентацією, публікація тез доповіді.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Планується видання електронного збірника тез доповідей учасників конференції. За
бажанням учасників їх статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані в збірнику
наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної
підготовки майбутнього вчителя» фізико-математичного факультету Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Усі учасники конференції одержують сертифікати.




Для участі в конференції необхідно подати:
анкету-заявку (для кожного автора окремо, див. додаток А);
тези доповідей (1-3 повних сторінки) (див. додаток Б);
за бажанням – статтю (5-8 повних сторінок) до збірника наукових праць «Науково-дослідна
робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя»
(див. додаток В).

Термін подання матеріалів – до 03.05.2021 року
Надсилати матеріали електронною поштою на адресу confDigitSchool@gmail.com
Після отримання перелічених документів на електронну пошту учасника, вказану в анкетізаявці, буде надіслано запрошення до участі в конференції.
Рукописи, тематика яких не відповідає напрямам роботи конференції або оформлені без
дотримання вимог, зазначених у додатках, не розглядатимуться.
Місце проведення конференції: м. Харків, вул. Валентинівська 2, Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет.
Контакти: за додатковою інформацією звертатися до секретаря оргкомітету
Андрієвської Віри Михайлівни (е-mail confDigitSchool@gmail.com).

Організаційний комітет конференції:
Наталія Пономарьова

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, декан
фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди
(голова оргкомітету);

Дмитро Герцюк

кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної
освіти ЛНУ імені Івана Франка;

Віра Андрієвська

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
ХНПУ імені Г.С. Сковороди (секретар оргкомітету);

Анна Боярська-Хоменко

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Оксана Жерновникова

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
математики ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Світлана Золотухіна

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки
ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Віталій Масич
Надія Олефіренко
Наталія Мачинська

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
фізики ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної
освіти ЛНУ імені Івана Франка;

Наталія Джура

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології
ЛНУ імені Івана Франка;

Ігор Василенко

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної
освіти ЛНУ імені Івана Франка

Олена Бабак
Катерина Сусліченко

голова студентського наукового товариства фізикоматематичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
заступник голови студентського наукового товариства фізикоматематичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Додаток А
Заявка на участь у роботі науково-практичної конференції молодих учених
«Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»
13-14 травня 2021 року
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Учене звання
Місце роботи (повна назва установи, організації,
навчального закладу, кафедри)
Посада (докторант, аспірант, магістр, студент,
асистент, викладач, доцент, професор тощо)
Науковий керівник (для аспірантів, магістрів,
студентів)
Контактний телефон, e-mail

Форми участі у конференції
(необхідне підкреслити)

 доповідь з презентацією, публікація
тездоповіді (дистанційно);
 доповідь з презентацією без
публікаціїтез доповіді (дистанційно);
 публікація тез доповіді.

Запланований напрям роботи конференції
Публікація статті у збірнику наукових праць 

«Науково-дослідна робота студентів як чинник
удосконалення
професійної
підготовки
майбутнього вчителя» фізико-математичного
факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди (необхідне
підкреслити).

ТАК
НІ

Назва файлу анкети-заявки повинна мати такий вигляд:
Прізвище_анкета (наприклад: Карпенко_анкета).

Додаток Б
Правила оформлення тез
Тези повинні бути виконані українською чи англійською мовою (у форматі
MS Word for Windows). Обсяг тез 1-3 повних сторінки.
Текст тез повинен мати такі параметри форматування: Розмір аркуша – А4
(21,0 см х 29,7 см); Орієнтація – книжна; Усі поля (верхнє, нижнє, зліва, справа) –
по 2 см; Шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт; Вирівнювання – за шириною;
Перший рядок – відступ 1,25 см; Міжрядковий інтервал – заголовок – одинарний,
основний текст – полуторний. Без переносів, архівування, із дозволом на
редагування.
Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Прізвище_тези
(наприклад: Карпенко_тези).
Назва тез друкується прописними напівжирними літерами посередині
першого рядка. На наступному рядкові (по центру) маленькими напівжирними
літерами – ініціали та прізвища авторів (у алфавітному порядку), науковий
ступінь, звання, місце роботи, місто, країна. Інтервал – одинарний. Далі, через
один рядок друкується текст статті. Інтервал – полуторний.
Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань має
назву «Література:», яка наводиться з абзацу напівжирним шрифтом в кінці
основного тексту через один рядок. Літературні джерела оформляються
відповідно до вимогВАК. Інтервал – полуторний.
Публікація тез безкоштовна. Електронний сертифікат – безкоштовний.
Вартість сертифікату учасника конференції (друкований) – 50 грн.

Приклад оформлення тез:
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
С. Іваненко
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Нова українська школа, ключова реформа Міністерства освіти і науки України,
визначає інформаційно-цифрову компетентність як …
….
Література:
1. Коваленко О. Деякі аспекти соціалізації старшокласників в умовах освітнього
простору. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2005. № 2. С. 18–22.

Додаток В
Вимоги до оформлення статті
для публікації у збірнику наукових праць
«Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної
підготовки майбутнього вчителя»
Подані статті мають містити такі необхідні елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі;
перелік використаних джерел.
Структура статті:
УДК – подається окремим рядком, у лівому верхньому куті, без абзацного відступу,
14 пт.
Прізвище, ім’я автора повністю (вирівнювання по лівому краю, напівжирний
шрифт, 14 пт);
вчене звання, науковий ступінь, посада (вирівнювання по лівому краю, 14 пт);
місце роботи: назва установи, населеного пункту (вирівнювання по лівому
краю, 14 пт);
адреса електронної пошти (вирівнювання по лівому краю, курсив, 14 пт);
ідентифікатор ORCID: (вирівнювання по лівому краю, курсив, 14 пт);
назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, 16 пт, прописні літери,
без абзацного відступу);
слово «Анотація» (напівжирний шрифт, 14 пт). У тому ж рядку – анотація статті
обсягом не менш як 1000 знаків, включаючи ключові слова (шрифт звичайний,
вирівнювання по ширині, 14 пт);
фраза «Ключові слова:» (напівжирний курсив, 14 пт). У тому ж рядку – ключові слова
– 5-7 термінів, розділених «;» (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 14 пт,
відступи справа і зліва – 1 см);
основний текст статті (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 16 пт,
інтервал – одинарний);
перелік використаних джерел (шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, 14 пт,
інтервал – одинарний);
назва статті, ПІБ, анотація та ключові слова англійською мовою (елементи
оформляються аналогічно як українською мовою).
Важливо! Імена та прізвища авторів вказуються та транслітеруються латиницею з
української мови згідно нового стандарту транслітерації КМУ 2010
(http://translit.kh.ua/?passport);

Технічні вимоги:
Текст статті повинен мати такі параметри форматування:
 Розмір аркуша – А4 (21,0 см х 29,7 см);
 Орієнтація – книжна;
 Усі поля (верхнє, нижнє, зліва, справа) – по 2 см;
 Шрифт – Times New Roman, розмір 16 пт;
 Вирівнювання – за шириною;
 Перший рядок – відступ 1 см;
 Міжрядковий інтервал – одинарний;
 Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.
Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву
«Список використаних джерел:» і наводиться з абзацу напівжирним шрифтом в
кінці основного тексту через один рядок.
Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Прізвище_стаття (наприклад:
Карпенко_стаття). Формат файлів: будь-який MS Word.
Після отримання та розгляду матеріалів редакційна колегія інформує авторів про
прийняття та узгоджує виправлення.
Публікація статей у збірнику платна (1 сторінка – 40 грн.).

Приклад оформлення статті:
УДК 378.147:004.4
Катерина Іваненко
доктор педагогічних наук, доцент
професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
адреса електронної пошти
https://orcid.org/0000-0002-...
Ірина Печина
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
адреса електронної пошти
https://orcid.org/0000-0002-...
ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Анотація. Статтю присвячено проблемі використання технологій організації
змішаного навчання. Спираючись на основну ідею змішаного навчання
уточнено…
Ключові слова: 5-8 слів.

Розвиток інформаційного суспільства передбачає певні зміни у сфері освіті, її
реформування….
Список використаних джерел:
1. ЮНЕСКО : задачі у сфері освіти. URL: https://ru.unesco.org/themes/zadachi-v-oblastiobrazovaniya (дата звернення: 05.03.2020).
2. Співаковський О., Петухова Л., Коткова В. Інформаційно-комунікаційні технології
в початковій школі : навч. посіб. Херсон, 2011. 268 с.
Вимоги до оформлення списку використаних джерел:
1. Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках,
наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі
2. На всі літературні джерела обов'язково мають бути посилання в тексті статті.
Бібліографічний список оформляється в кінці статті згідно ДСТУ 8302:2015.

Приклад оформлення довідки про автора
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступень
Учене звання
Місце роботи (повна назва установи, організації,
навчального закладу, кафедри)
Посада (докторант, аспірант, магістр, студент,
асистент, викладач, доцент, професор тощо)
Науковий керівник (для аспірантів, магістрів, студентів)
Контактний телефон, e-mail
Поштова адреса для відправки друкованого примірника
збірнику

Контакти: за додатковою інформацією звертатися до
Андрієвської Віри Михайлівни
е-mail: confDigitSchool@gmail.com

