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Вельмишановне наукове товариство!
Сучасна
Україна
переживає
глобальну
трансформацію
усієї
теоретико-методологічної парадигми вищої школи відповідно до євроінтеграційного
курсу в розвиткові нашої держави. З метою активізації обміну інтелектуальними
напрацюваннями у сфері вищої та фахової передвищої освіти між провідними
фахівцями 
27 лютого 2020 року на базі Житомирського музичного училища
ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради відбудеться науково-практична
конференція в межах Всеукраїнської наради голів обласних методичних об'єднань
викладачів української філології та провідних фахівців галузі «Формування базових
компетентностей у закладах вищої освіти».
Організатори конференції:
−
Міністерство освіти і науки України
−
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
−
Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів
української філології закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших
спеціалістів та провідних фахівців галузі
−
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
−
Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради.
Тематика конференції охоплює всі актуальні питання викладання української
мови, включаючи суміжні проблеми вивчення української літератури, у закладах
вищої освіти, зокрема в епоху цифрових технологій.
Передбачена робота 4секцій
.
1.
Професійна спрямованість у процесі вивчення української мови та літератури у
закладах вищої освіти, зокрема в епоху цифрових технологій.
2.
Ефективна підготовка фахівців гуманітарного, правового, економічного,
інженерного, мистецького профілю та IT-галузі на заняттях української мови, у
тому числі, за професійним спрямуванням.
3.
Формування комунікативної компетентності на заняттях української мови, у тому
числі, за професійним спрямуванням у медичних та фармацевтичних коледжах.
4.
Втілення ключових спеціальних (фахових) компетентностей під час опанування
навчальних дисциплін професійного циклу.
Форма участі:очна та заочна (публікація тез доповідей).
Робоча мова конференції:українська.
Учасники конференції: науковці, здобувачі наукового ступеня, магістранти,
викладачі закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти.
У рамках конференції передбачено проведення 2 майстер-класів.
1.
«Використання Додатків Google для налагодження взаємодії учасників
освітніх проектів» за авторською програмою Антоніни Букач, Google for
Education Certified Trainer, тьютора дистанційного курсу «Додатки Google в
освітній діяльності». Технічні умови участі у майстер-класі будуть повідомлені
додатково.
2.
«Стратегії ефективної комунікації в організації» за авторською програмою
Олени Журавської, психолога, засновниці освітнього тренінгового центру
«
Психологія Життя»(м. Житомир).
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За підсумками роботи конференції та майстер-класів учасники отримають
відповідні 
сертифікати.
Терміни подачі документів. Для участі в конференції необхідно подати
електронною поштою на адресу konf.muz.2020@meta.ua такі документи, зазначивши
в темі листа «заявка_тези_прізвище»(«заявка_тези_іванчук»):
●
заявку (форма додається) – до 15 січня 2020 року включно,
●
фото- чи сканкопію квитанції про оплату реєстраційного внеску – до 15 січня
2020 року включно,
●
тези (файл із назвою «тези_прізвище» («тези_іванчук») – до 01 лютого 2020
року включно.
Публікація матеріалів. Матеріали конференції будуть опубліковані в
електронному збірнику тез доповідей (вимоги до тез викладені нижче).
Оргкомітет приймає тези об’ємом не більше 3-х сторінок формату А4, набраних
у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc,
*.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, усі поля
сторінки – 20 мм. Вирівнювання тексту по ширині сторінки, перший абзацний відступ
– 1,25. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. Рисунки і таблиці
послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку
подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок.
Структура тез
Перший рядок ‒ індекс УДК (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).
Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).
Третій рядок – назва навчального закладу (шрифт – нежирний курсив, вирівнювання по правому краю,
вказується в дужках).
Четвертий рядок – назва тези (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Потім подається анотація (2-3 речення) і ключові слова (3-5 позицій) (шрифт ‒ курсив) українською мовою.
Далі йде текст тез.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 2], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується після основного тексту у кінці тез в алфавітному порядку;
оформляється згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Автор тез відповідає за правильність, достовірність та оригінальність
поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.
Матеріали, що не відповідають тематиці конференції або поставленим
технічним вимогам, будуть відхилені організаційним комітетом без права повторного
подання.
Реєстраційний внесок (для очних учасників – 300 грн., для заочних – 200 грн.)
сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних
витрат на проведення конференції, зокрема видання програми конференції, збірника
тез, друк сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо).
Внесок необхідно оплатити за такими реквізитами: ПриватБанк, номер картки
4149 4993 4147 2486 на ім’я Кузьменко Жанни Анатоліївни. Призначення платежу –
поповнення рахунку Кузьменко Ж.А.
Проїзд, харчування – за рахунок учасників конференції.
Координатори конференції:
Кузьменко Жанна Анатоліївна – (093) 379 45 54, (067) 412 70 17,
Ярошинська Наталія Василівна – (093) 987 10 79.
Запрошуємо до участі!
Оргкомітет конференції
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Всеукраїнській науково-практичній конференції*
«Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь,
учене звання
Місце роботи
Посада
Робоча адреса
Адреса для листування
Контактний телефон
email
Форма участі
(необхідне підкреслити)

•

очна

•

так

•

заочна

Назва секції
Тема доповіді
Чи є потреба у житлі?
(необхідне підкреслити)

•

ні

*усі пункти обов’язкові для заповнення
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