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________________________________________________________________________________ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі 
освітньої діяльності: вітчизняний та зарубіжний 
досвід», яка відбудеться 16 лютого 2022 року у 
Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка 

 
Напрями роботи конференції: 

1. Формування гнучких умінь (soft skills) як психолого-педагогічна проблема.  
2. Компетентнісний підхід до розвитку гнучких умінь (soft skills) в освітньому процесі. 
3. Теорія і практика формування гнучких умінь (soft skills) у здобувачів освіти. 
4. Розвиток гнучких умінь (soft skills) майбутніх учителів для вирішення соціальних і професійних 
проблем. 

 
До участі запрошуються співробітники наукових установ, викладачі закладів вищої освіти, 

учителі, докторанти, аспіранти, магістранти. 
 

Офіційна мова конференції: українська, російська, англійська. 
 
Форми участі в конференції: 
• очна (виступ з доповіддю на пленарному засіданні – до 15 хвилин; виступ з доповіддю на засіданні 
секції – до 10 хвилин); 
• змішана (виступ з доповіддю в онлайн-режимі); 
• участь без доповіді та публікації; 
• публікація статті.  

 
КОНТАКТНІ ДАНІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КООРДИНАТОРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 Бірюк Людмила Яківна (доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології 
початкової освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка);   
Тел. –  0990583444, e-mail – kafpipo@gmail.com 
  Плугіна Альона Петрівна (доктор філософії, ст. викладач кафедри педагогіки і психології 
початкової освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка).  
Тел. – 099 2178358, e-mail – alenaplugina@gmail.com 

mailto:alenaplugina@gmail.com


 
Порядок роботи конференції 16 лютого 2022 р. 

9.00-10.00 – реєстрація учасників; 
10.00 – пленарне засідання, яке  відбудеться з використанням платформи Zoom Meetings. 
Інструкцію щодо підключення учасники конференції отримають на свої електронні 
поштові скриньки. 
13.00-14.00 – кава˗брейк; 
14.00-16.00 – робота секцій 

 
Програму конференції буде розміщено на сайті Глухівського НПУ ім. О.Довженка та 

надіслано кожному учаснику: http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka.html 
 

Матеріали конференції можуть бути опубліковані у фаховому збірнику наукових праць із 
педагогічних наук категорії «Б» «Вісник Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка».  

У журналі можуть публікуватися статті для здобуття наукових ступенів кандидата та доктора 
наук. Видання включено до міжнародних наукометричних баз і поширюється у провідних 
світових бібліотеках і університетах. Усім статтям видання присвоюється ідентифікатор 
цифрового об’єкта DOI. Статті надсилати на адресу:  visnukgnpu@gmail.com 

Інформація щодо публікації статей розміщено на сайті:  
http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/ 
У разі значних розходжень оформлення матеріалів із рекомендаціями редакція збірника 

наукових праць залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення 
публікації. 

 
Організаційний внесок за електронний варіант програми – 50 грн. надсилати на картку 

Приват банку за номером 5168757405500382 на ім’я Плугіна Альона Петрівна та відскановану 
квитанцію про сплату вартості оргвнеску на електронну пошту alenaplugina@gmail.com 

За необхідності мати сертифікат учасника конференції (6 год.) додатково сплачується – 50 
грн. за вище зазначеною адресою. Сертифікат надається тільки в електронному вигляді, який 
можна видрукувати самостійно. Учасник має повідомити в заявці потребу сертифікату чи 
програми. 

 
Для участі в роботі конференції потрібно до 01.02.2022 р. надіслати на адресу оргкомітету:  
 заявку учасника конференції (додаток 1); 
 відскановану квитанцію про сплату вартості оргвнеску за сертифікат з поміткою 
«Конференція 2022 Прізвище учасника» на електронну пошту kafpipo@gmail.com 
Документи мають бути підписані (назви файлів) за таким прикладом: 
Іваненко_Стаття.doc, Іваненко_Заявка.doc. 
 
Адреса проведення конференції: вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська 
область, 41400. 

(099) 0583444 – Бірюк Людмила Яківна (д-р. пед. наук, професор); 
(099) 2178358 – Плугіна Альона Петрівна (д-р філософії, ст. викладач); 
(066) 3787040 – Пінчук Ірина Олександрівна (д-р. пед. наук, доцент); 
(066)3113208 − Вишник Олена Олександрівна (канд. пед. наук, доцент).  
 
E-mail: kafpipo@gmail.com; ktmpognpu@gmail.com 
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Додаток 1 
Заявка 

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: вітчизняний та 

зарубіжний досвід»,», яка відбудеться 16 лютого 2022 року у Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 
Прізвище: ________________ 
Ім`я: _________________ 
По батькові: ________________ 
Науковий ступінь: ________________ Вчене звання: _____________________ 
Посада: ___________________________________________________________ 
Організація (установа): ______________________________________________ 
Адреса для листування: ______________________________________________ 
Телефон: ______________________ 
E-mail: _________________________ 
Планую (потрібне підкреслити): 
 виступити з доповіддю (до 15 хв)   
 виступити з інформацією (до 5 хв)                                                      
 взяти участь у обговоренні (до 5 хв)   
 опублікувати статтю                                       

 
Тема (доповіді, повідомлення)  
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Напрям роботи конференції ______________________________________________ 
Зазначити потребу у сертифікаті ________________Оргвнесок 50 грн. 

                     у програмі  __________________Оргвнесок 50 грн. 
Захід відбудеться за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 

корпус № 1, ауд. № 109 (Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка). 

                                                                                            
                                                                                         З повагою  

оргкомітет  
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