
Комунальний заклад  

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»  

Житомирської обласної ради 

Кафедра методики викладання навчальних предметів 

 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо взяти участь у роботі  

Регіональної науково-практичної інтернет-конференції 

«БАЗОВА ОСВІТА НУШ: ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО», 

яка відбудеться  29 березня 2021 року в Комунальному закладі «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 

ради (вул. Михайлівська, 15, м. Житомир). 
 

Напрями роботи конференції: 
● Взаємозв’язок, наступність, перспективність в освітньому процесі  

початкової та базової НУШ: теоретичні аспекти.  

● Взаємозв’язок, наступність, перспективність в освітньому процесі  

початкової та базової НУШ: методичні аспекти. 

● Теоретичні та практичні аспекти психологічного супроводу переходу від 

початкової НУШ до базової. 

● Проблематика інформаційно-комунікаційного забезпечення переходу до 

базової НУШ. 

Форми участі в роботі конференції: 

- виступ на пленарному засіданні в синхронному режимі – (10 хв.); 

- виступ на секційних засіданнях в синхронному режимі – (7 хв.); 

- публікація матеріалів. 
 

Робочі мови: українська. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику 

наукових праць. 

Заявку на участь у конференції необхідно заповнити та надіслати до 

15 березня 2021 року за покликанням https://forms.gle/BVJ7xfxiiM12ioj16.  

Електронний варіант тез обсягом до 5 сторінок просимо надіслати до 

15 березня 2021 року на електронну адресу: conferen2021@gmail.com за нижче 

поданим вимогами. 

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для 

публікації.  

 

Програма конференції: 

10.00 – 10.15 – реєстрація за покликанням, яке буде розміщено на сайті інституту 

(https://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=396 ), а також на сторінці у мережі 

Facebook; 

10.20 – 11.20 – пленарне засідання; 

11.30 – 12.30 – секційні засідання.  

 

https://forms.gle/BVJ7xfxiiM12ioj16
mailto:conferen2021@gmail.com
https://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=396


Адреса оргкомітету: 

Комунальний заклад 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»  

Житомирської обласної ради 

(вул. Михайлівська, 15, м. Житомир) 

 

Вимоги до публікації: 

1. Текст у вигляді документа Word (редактора Microsoft Word 97 for 

Windows чи пізніших версій). 

2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без 

нумерації. 

3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,5, без 

переносів. 

4. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 

а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 

б) ініціали та прізвище автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по 

правому краю); 

в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по 

правому краю); 

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не 

входить до складу назви установи). Усі дані про місце роботи беруться у дужки та 

поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому 

краю); 

е) назва тез (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів 

першого рядка з вирівнюванням по центру); 

ж) текст тез; 

з) список використаних джерел та літератури. 

5. Список використаних джерел та літератури подається у порядку 

посилань. У тексті тез посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, 

[4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад,[6: 35]; номер тому також 

відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий 

том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, 

[6;7; 8], [8: 21;9: 117]. Список починається підзаголовком «Список використаних 

джерел та літератури» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). 

Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 

16 с. (Інформація та документація).  


