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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» повідомляє про проведення ІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в 

«3D»: доступність, діалог, динаміка», яка відбудеться 22–23 лютого 

2022 року. 
Метою конференції є обговорення проблем та розробка пропозицій 

щодо розв’язання теоретичних і практичних завдань у галузі освіти, 

педагогічних наук, інноваційних педагогічних технологій, технологій 

створення електронних засобів навчання; визначення перспектив розвитку 

наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів. 

Організатори конференції запрошують узяти участь учених, викладачів 

закладів освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які 

займаються проблемами організації сучасного освітнього процесу в галузях 

вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), шкільної 

освіти, освітнього менеджменту та розробкою авторських методик навчання.  

 

Планується робота таких секцій: 

Секція 1. Євроінтеграційний ракурс сучасної освітньої парадигми 

Секція 2. Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології в 

освітньому процесі 

Секція 3. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання 

Секція 4. Проблеми виховання сучасної молоді: ресурсно-

орієнтований підхід 

Секція 5. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу 

Секція 6. Інноваційні методики навчання у процесі професійної 

підготовки фахівців 
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ 

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати). 
Мови  конференції: українська, англійська, російська. 
Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою: 

natalkapoltava@ukr.net до 20 лютого 2022 року із зазначенням теми листа: 
«На конференцію». 

Файл повинен мати назву за прізвищем автора: наприклад, 

Petrenko.doc. 

 

Вимоги до оформлення тез 
 Матеріал, що відправляється, слід набирати в текстовому 

редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без 

колонтитулів, вирівнювання по ширині; усі ілюстрації, схеми, фігури та 

таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не 

наприкінці статті. Використання таблиць і формул – мінімальне. Сторінки не 

нумеруються. 

 Папір формату А4  

 Шрифт  TimeNewRoman 14 пт. 
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 Міжрядковий інтервал 1. 

 Абзац 1,25 

 Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см. 

 Посилання на літературне джерело подаються в тексті у 

квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури. 

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 

посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів 

кілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail. 

Наступний рядок НАЗВА по центру, великий жирний шрифт. 

Текст тез. Не більше 5 сторінок. 

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) 

необхідно оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». Список використаних джерел може налічувати 2–

3 найменування. 

Усі учасники отримають електронний збірник тез інтернет-

конференції та сертифікат. 

Організаційний внесок за участь у конференції становить: 

– 100 грн – за умови участі та отримання збірника тез доповідей у 

форматі *.PDF. 

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою й виданням тез 

доповідей, необхідно перерахувати кошти на рахунок: 

код за ЄДРПОУ 01597997; п/р UA433052990000026000041207649 в 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із поміткою: За участь у конференції «РОН» (ПІБ 

учасника). Одержувач коштів: ПУЕТ.  

 

Шановні колеги! 

Оргкомітет заздалегідь удячний Вам за поширення цієї інформації 

серед студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів ЗВО 

(технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих 

організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів. 

 

 



Зразок оформлення тез: 

 
 

Кононец Наталія Василівна 

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі», natalkapoltava@ukr.net  

 

ПРОГРАМА EXELEARNING ЯК ЗАСІБ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Основним структурним елементом навчальної системи є електронний 

навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (електронний курс) 

– сукупність інтегрованих між собою навчальних ресурсів, поданих у 

електронному вигляді, необхідних для вивчення у повному обсязі навчальної 

дисципліни (Габрусєв, Чорний, 2008).  
… 
 

Текст тез …  

 

Список використаних джерел  

1. Габрусєв В., Чорний В. Електронний навчальний комплекс 

«Основи інформатики». Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2008. №8. С. 17–

21. 

2. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-

орієнтоване навчання. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Полтава, 2012.Вип. 

54.С. 76–80. 
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*Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих 
матеріалів. 
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