
 

 02.03.21 №   88                                              На №___________  від ____________ 

 

 

Керівникам закладів фахової 

передвищої та професійно-

технічної освіти 

Щодо участі у IІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

 

        Науково-методичний центр ВФПО спільно з  Національною академією 

педагогічних наук України 14 квітня 2021 року проводитиме IІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, 

методика, практика». Метою конференції є конструктивне висвітлення 

проблематики інноваційної діяльності закладів фахової передвищої і професійної 

освіти щодо забезпечення якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців в 

умовах викликів сучасного суспільства. Конференція проводиться згідно з Планом 

проведення наукових конференцій   Міністерства  освіти  і  науки  України  на  

2021 р. (лист ІМЗО від 13.01.2021р.  № 22.1/10-37). 

Дата проведення: 14 квітня 2021р. 

Початок роботи: 10.00. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Смілянська, 11, Науково-методичний центр 

ВФПО, конференц-зал № 2, 1 поверх. 

Реєстрація за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQ753QTxJ6a8JwLiuGUd40NytqO1IENj

c6VOwbTLxwrXfpA/viewform?usp=sf_link  

      Враховуючи епідеміологічну ситуацію у зв’язку з СOVID-19 в Україні, 

конференцію буде проведено в ONLINE-режимі на платформі ZOOM                         

з дотриманням усіх карантинних вимог МОЗ України. 

      Докладну інформацію наведено у додатку. 

Додаток: на 2 арк. 

 

 

З повагою 

Директор                                                                                     Тетяна Іщенко 

 
  
Ніна Лихогод 

(066)991-09-09 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQ753QTxJ6a8JwLiuGUd40NytqO1IENjc6VOwbTLxwrXfpA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQ753QTxJ6a8JwLiuGUd40NytqO1IENjc6VOwbTLxwrXfpA/viewform?usp=sf_link


Додаток 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Науково-методичний центр ВФПО спільно з Національною академією 

педагогічних наук України  14 квітня 2021 року проводитиме     IІ  

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища і 

професійна освіта: теорія, методика, практика». 

Мета конференції – обговорення питань  інноваційної діяльності закладів 

фахової передвищої і професійної освіти щодо забезпечення якісної 

підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах викликів сучасного 

суспільства.  

Основні питання для обговорення:  

 інтеграція науки і освіти – інтелектуалізація фахової передвищої і 

професійної освіти;  

 нормативне забезпечення імплементації Закону України «Про фахову 

передвищу освіту»; 

 створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості освіти; 

 проблеми розробки і впровадження підзаконних нормативно-правових 

актів фахової передвищої і професійної освіти; 

 цифровізація в освітньому процесі систем фахової передвищої і 

професійної освіти: проблеми та перспективи; 

 якість підготовки фахівців; 

 готовність педагогічних працівників до створення і використання 

електронних освітніх ресурсів; 

 інноваційна педагогічна діяльність в умовах діджиталізації освіти. 

 

Календар конференції: 

 приймання заявок на участь у конференції – до 09.04.2021 р.; 

 приймання матеріалів (доповідей, статей, тез) – до 05.04.2021 р. 

Робота конференції:  

     14 квітня 2021 р., Науково-методичний центр ВФПО 

 

Робоча мова конференції: українська 

 

Форма участі у конференції:  

    публікація матеріалів (доповіді, статті, тези); 

    усна доповідь; 

    участь без доповіді та публікації (слухач). 

 



Реєстрація учасників конференції проводитиметься за 

електронним посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQ753QTxJ6a8JwLiuGUd40NytqO1IENjc6VO

wbTLxwrXfpA/viewform?usp=sf_link  

 

Матеріали надсилати на електронну адресу: pedinnovation.nmc@gmail.com 

 

Організаційний внесок становить 150 грн (організаційні витрати, 

сертифікат учасника, публікація матеріалів конференції у збірнику).  

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:  Карта ПриватБанку 4149 6293 9818 8631 

(Отримувач: Рибицький Андрій Володимирович) з вказівкою: «Конференція 

14 квітня» прізвище, ім’я  учасника.  

 

Місце проведення: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, Науково-методичний 

центр ВФПО. 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

Подані матеріали  мають стисло відображати зміст доповіді, містити 

відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх 

інтерпретацію, завершуватися узагальнювальним висновком без 

повторювання викладеного матеріалу. 

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см. 

Вимоги до таблиць:  шрифт Times New Roman, розмір 10   без будь-

яких виділень. 

 

Зразок оформлення: 

 

УДК 619:611 

Пеньковська Н.К., канд.пед. наук, викладач; Березовська Л.В., 

заступник директора з навчально-педагогічної та методичної роботи,  

Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеської національної академії харчових технологій 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Редакційна група залишає  за собою право редагувати надані матеріали, 

а також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції, 

недотримання вищевказаних умов та не несе відповідальність за 

достовірність викладених фактів. 
 

Контактний телефон: 

+38(066) 991-09-09 Лихогод Ніна Григорівна  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQ753QTxJ6a8JwLiuGUd40NytqO1IENjc6VOwbTLxwrXfpA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQ753QTxJ6a8JwLiuGUd40NytqO1IENjc6VOwbTLxwrXfpA/viewform?usp=sf_link
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