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V Усеукраїнська науково-практична конференція  

 «Інновації в освіті  

і педагогічна майстерність учителя-словесника»   
29-30 жовтня 2021 року 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у V Усеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника», яка відбудеться 

29-30 жовтня 2021 року на базі ресурсного центру професійного розвитку вчителя 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, (м.Суми, вул.Роменська, 87).  

 

                        Для обговорення і дискусій виносяться такі питання: 

- теорія і практика неперервної педагогічної освіти; 

- педагогічна майстерність фахівця /учителя у вимірах інноваційних підходів; 

- концепція педагогіки добра Івана Андрійовича Зязюна;  

- етико-естетичний контекст краси педагогічної дії учителя-майстра /викладача-тьютора;   

- університет-школа: комунікативна взаємодія; 

-  заняття в умовах змішаного навчання;  

-  актуальні питання формування ключових компетентностей мовної особистості учня/студента; 

- академічна культура і академічна доброчесність особистості в епоху цифрових технологій; 

- медіакультура та інфомедійна грамотність учителя/викладача/учня.  

 

Форма участі в конференції: очно-дистанційна. Початок роботи – 29 жовтня 2021 року о 10.00. 

Робочі мови конференції – українська,  англійська. 
 



Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, круглих столів, майстер-

класів, вебінарів. 

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:  тези доповіді у 

збірці матеріалів конференції та /або  статті у фаховому науковому журналі «Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології». 

 

 Умови участі в конференції: 

просимо надіслати на електронні адреси оргкомітету olenasemenog@gmail.com; 

olgarud2017@ukr.net;  vlisanska@gmail.com 
 до 10.10.2021 (включно)  

1) заявку (див. додаток 1 бланк заяви); 

- тези (заплановано друк до початку конференції у збірнику матеріалів конференції);  

- статтю (буде опублікована після конференції в науковому фаховому журналі 

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», м. Суми; категорія Б; 

додаткова інформація розміщена на сайті https://pedscience.sspu.edu.ua/). Журнал включено 

до переліку наукових фахових видань України до категорії «Б»: наказ № 886 від 

02.07.2020. 

Тези і статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного 

сліпого рецензування незалежними експертами.  
 

 Вимоги до тез: 

Тези приймаються до друку українською, польською або англійською мовами. 

Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату А4, заповнення 

останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді 

комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 

см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий 

інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на 

редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – 

науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати 

великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати 

такий вигляд: Petrov_tezykonf. 

 Список використаних джерел інформації має бути оформлений згідно з вимогами 

АРА (http://www.apastyle.org).  
 

 Вимоги до статті: 

 

Вимоги до оформлення статті подано на сайті https://pedscience.sspu.edu.ua/.  
 

 Довідкова інформація для учасників конференції: 

1. Оргкомітет залишає за собою право відхилення публікації за умови невиконання вимог щодо 

оформлення або тематиці конференції. Аспіранти, студенти, особи без наукового ступеня до 

рукопису наукової статті додають рецензію, підписану фахівцем (науковим керівником). 

2. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, 

завчасно електронною поштою повідомити про це оргкомітет. 

3. Витрати (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками або за рахунок 

сторони, що відряджає.  

За додатковими довідками просимо звертатися до координаторів заходу за електронними 

адресами: olenasemenog@gmail.com; olgarud2017@ukr.net 

 

 Фінансові умови участі в заході 
: 

–  250 грн. Учасник отримає програму, друкований збірник матеріалів конференції, сертифікат 

участі у двох днях роботи конференції (16 год.); 

–  100 грн. Учасник отримає друковану програму, електронний збірник матеріалів конференції, 

друкований сертифікат участі; 
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–  70 грн. Учасник отримає електронний та друкований варіант програмки, друкований та 

електронний сертифікат участі. 

–  безкоштовно. Учасник отримає електронний варіант програмки, електронний сертифікат 

участі. 

Додаткова оплата  50 грн. за надсилання матеріалів конференції Новою поштою. 

Оплата може здійснюватися після перевірки матеріалів, надісланих учасниками. Відповідь 

учасникам буде надіслано електронною поштою.  

 

 

 Адреса оргкомітету конференції:  

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87 (або м.Суми, Нова пошта, №10), факультет іноземної та 

слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, 

кафедра української мови і літератури, кімната 335, координатор: Рудь Ольга Миколаївна 

(кандидат філологічних наук, доцент, тел. 0506233818).  

 
Додаток  1 

ЗАЯВКА 

на участь у  Всеукраїнській науково-практичній конференції   

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»,  

яка відбудеться 29-30 жовтня 2021 року 

Прізвище, ім’я, по батькові:_____________________________________________________ 

Науковий ступінь, учене звання:_________________________________________________ 

Посада:_______________________________________________________________________ 

Установа (організація, заклад):___________________________________________________ 

Країна, місто/село:_____________________________________________________________ 

Контактні телефони: ___________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Форма участі (очна/заочна/дистанційна):______________________________________________________ 

Секція /Напрям конференції:_____________________________________________________ 

Тема доповіді:_________________________________________________________________ 

Мультимедійна презентація: ні □ /так □  

Адреса Нової пошти / Укрпошти _________________________________________________ 


