ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Відділ суспільствознавчої освіти ІП НАПН України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин
та методики навчання історичних дисциплін
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
Кафедра всесвітньої історії
та методик навчання
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Науково-дослідна лабораторія теорії та методики навчання історії, правознавства
та інших суспільствознавчих дисциплін
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

І Всеукраїнська Інтернет-конференція
Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи
30 вересня 2019 року
Напрями роботи конференції:
➢ Формування наскрізних умінь учнів в освітньому процесі
➢ Інтегрований та міжпредметний підходи в реалізації компетентнісно
орієнтованого навчання
➢ Виклики та проблеми підготовки вчителя до компетентнісно
орієнтованого навчання учнів
➢ Роль та особливості засобів навчання в освітньому процесі
➢ Компетентнісно орієнтована методика навчання учнів
➢ Контроверсійні питання розвитку змісту шкільної історичної та
громадянської освіти
До початку конференції буде опубліковано збірник тез, а за її результатами –
матеріали конференції.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Не пізніше 15 вересня:
– зареєструйтеся для участі у конференції, заповнивши таблицю,
подану нижче, та відправте разом з Вашими тезами на електронну
адресу s_conference@ukr.net
Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи – 2019
Прізвище, ім’я та по батькові
Напрямок конференції
Назва теми для програми
Назва тез для збірника
Назва доповіді для матеріалів
конференції (за бажанням)
Місце роботи (навчання) та
посада
Науковий
ступінь,
вчене
звання
Контактний телефон
Електронна
адреса
для
відправки
електронних
варіантів
матеріалів
конференції
Поштова адреса для відправки
сертифіката (за необхідності)
Назва документів «Прізвище_Реєстрація» та «Прізвище_Тези».
Про результати рецензування тез авторів буде сповіщено протягом тижня з
дня подання.
Після повідомлення про позитивне рішення щодо участі в конференції та
прийняття тез до друку оплатити організаційний внесок і надіслати е-копію
документа про сплату на адресу s_conference@ukr.net
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
(для відшкодування організаційних та видавничих витрат):
– розміщення і надсилання в електронному вигляді тез або матеріалів
конференції, програми конференції – 150 грн.
– розміщення і надсилання в електронному вигляді тез та матеріалів
конференції, програма конференції – 200 грн.
За потреби можна отримати сертифікат учасника конференції (вартість – 50
грн.)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

НАЗВА ТЕЗ ЧИ ВИСТУПУ
(пустий рядок)
Прізвище та ім’я автора (авторів),
науковий ступінь, вчене звання,
місце роботи,
місто, країна
(пустий рядок)
Текст
Обсяг тез – 4000–6000 знаків з пробілами (приблизно відповідає 2-3
сторінкам формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, інтерліньяж – 1,5;
усі поля документу – 20 мм).
Ключові слова: (максимум 5 слів)
(пустий рядок)
Список використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015
(за необхідності)
Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 за покликанням http://aphd.ua/prykladyoformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
Мови тез: українська, англійська
ЗРАЗОК
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДРУЧНИКА «ВСТУП ДО ІСТОРІЇ»
ДЛЯ 5 КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Мороз Петро,
канд. пед. наук, ст. наук. співробітник,
Інститут педагогіки НАПН України,
м. Київ, Україна
Текст тез (2-4 сторінки)
Ключові слова: ключове слово, ключове слово, ключове слово...
Список використаних джерел
1. Мороз П. В., Мороз І. В. Вступ до історії : підручник для 5 класу
закладів загальної середньої освіти. Київ : Педагогічна думка, 2018. 176 с.

Чекаємо на зустріч та плідну роботу!
Організаційний внесок надсилати на картку Приват Банку (власник картки –
Ремех Тетяна Олексіївна) № 5168 7422 0517 2509. Фото-, сканкопію чи
скріншот квитанції про оплату – на електронну адресу оргкомітету
s_conference@ukr.net
Організаційний комітет конференції:
Ремех Тетяна Олексіївна, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти ІП
НАПН України, e-mail: remehtatyana@gmail.com
Кришмарел Вікторія Юріївна, старший науковий співробітник відділу
суспільствознавчої освіти ІП НАПН України, e-mail: krishmarel@ukr.net
Мороз Петро Володимирович, старший науковий співробітник відділу
суспільствознавчої освіти ІП НАПН України, e-mail: pmoroz@ukr.net

