
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції 
«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, 

ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» 
Центральноукраїнського державного педагогічного  

університету імені Володимира Винниченка 
 

Інтернет-режим обговорення матеріалів конференції  
13 – 24 червня 2022 р.;  

пленарне засідання 22 червня 2022 р. з 10.00 до 14.00. 
Основні напрямки роботи конференції: 
▪ Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-
математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1) 
▪ Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2) 
▪ Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів 
навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3) 
▪ Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4) 
▪ Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної 
компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5) 
▪ Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 6) 
▪ Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і 
мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7) 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ: 
➢ Прийом матеріалів до 13 червня 2022 р. 
➢ Дні роботи (інтернет-режим обговорення статей): 13 – 24 червня 2022 р. 
➢ Пленарне: 22 червня 2022 р. з 10.00 до 14.00. 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Університет менеджменту освіти НАПН України 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет  
імені Володимира Винниченка 

Рада молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 
Луцький національний технічний університет 

Маріупольський державний університет  
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Атирауський державний університет імені Х. Досмухамедова (Казахстан) 
Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща) 

Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів) 
Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія) 

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy 

Клочек Л.В. – докт. псих. наук, доцент, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 
Садовий М.І. – докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (керівник робочої групи 
оргкомітету); 
Фурсикова Т.В. – докт. пед. наук, доцент, декан факультету математики, природничих наук та 
технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 
Ріжняк Р.Я. – докт. іст. наук, професор, професор кафедри математики, інформатики, 
економіки та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 
Бевз А.В. – аспірантка кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього 
навчання, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, викладач фізики і астрономії Кропивницького інженерного 
коледжу ЦНТУ (відповідальний секретар); 
Дробін А.А. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних 
технологій та безпечного освітнього середовища КЗ «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; 
Ніколаєнко С.М. – докт. пед. наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук 
України, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України; 
Сергеєва Л.М. – докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та вищої 
освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 
Соменко Д.В. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 
Трифонова О.М. – докт. пед. наук, доцент, голова Ради молодих вчених ЦДПУ, доцент кафедри 
природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 
Чумак М.Є. – докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання 
фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 
Щирбул О.М. – канд. пед. наук, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної 
підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
 
Запрошуємо подати матеріали до збірника тез конференції 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, 

вчителі і викладачі закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої 
освіти, фахівці-практики, докторанти, аспіранти, студентів. 

Форма проведення конференції – дистанційна (Google Meet). 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 13 червня 2022 р. надіслати 
в електронному вигляді на електронну адресу kdpu.konf2017@gmail.com такі матеріали: 
• заповнити довідку про автора за посиланням 
• тези доповідей до 3 сторінок (назва файлу «прізвище_тези»); 

Після отримання підтвердження про прийняття тез до друку на Вашу електронну 
пошту буде надіслано запрошення для участі у конференції. 
За участь у конференції учасники отримають електронні: сертифікат, програму та збірник 
матеріалів. 
Доповіді учасників конференції буде: 
– розміщено на Web-сторінці за адресою: https://www.cuspu.edu.ua/ua/; 
– представлено в програмі конференції; 
– розміщено у збірнику матеріалів конференції. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhhuYV8iD33G0unwOOEnlzWSINiXv9FqWKoCkm49wxql2XbA/viewform
https://www.cuspu.edu.ua/ua/
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
– набір в редакторі Word 2003, 2007, 2010; збереження у форматі .doc українською чи 
англійською мовами; 
– тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; 
– формат А4; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 20 мм; знизу і зверху – 25 мм; 
– типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив; 
– копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно записати 
окремими файлами; 
– Малюнки виконувати в графічних редакторах. Фото та скріншоти 300 dpi.  
– тези обсягом до 3 сторінок оформляються за зразком: 
 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
Садовий Микола  

СПІВВІДНОШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕНЕРГІЇ ТА ЧАСУ 
 
текст тез … 
 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  

 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

САДОВИЙ Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 
Пересилання матеріалів здійснюватиметься за вказаним у заявці електронними адресами. 

 

Відповідальна: Бевз Анна Володимирівна – аспірантка кафедри природничих наук, хімії, 
географії та методик їхнього навчання ЦДПУ ім. В. Винниченка 
Контактний телефон: 095 640 90 90 

 

РУКОПИСИ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
Відповідальність за зміст матеріалів і достовірність посилань несуть автори. 

https://drive.google.com/file/d/1OzBpil_yG_-FZ9-2pyrZqlDBqX6UG_6i/view?usp=sharing

