
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14 

 

09.09.2022 №   22.1/10-1222   

На № _____________  від ________________ 

 

Керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій  
 

Керівникам закладів післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнської науково-практичної  

конференції «Історико-краєзнавчі дослідження  

в умовах Нової української школи» 

 

 

Шановні колеги! 

 

16 листопада 2022 року в режимі онлайн відбудеться Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Історико-краєзнавчі дослідження в умовах 

Нової української школи» у рамках виконання науково-дослідної роботи 

«Розвиток освіти в регіоні в сучасних умовах (на прикладі Чернівецької 

області)». 

Організаторами конференції є: Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти» (Чернівецька філія), Чернівецький Національний 

університет ім. Ю. Федьковича, Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, комунальний заклад «Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області», Видавничий дім «Букрек». При 

підтримці Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 

державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»; за участі міжнародних партнерів (Молдова, Румунія). 



До участі запрошуємо представників органів управління освітою, закладів 

післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників, вчителів та викладачів закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, наукових та 

науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, усіх зацікавлених 

осіб. 

Участь у конференції безкоштовна. Учасники конференції зможуть 

опублікувати тези доповідей, отримати сертифікат учасника конференції, 

сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 години / 0,2 кредити ЄКТС. 

Детальна інформація щодо участі та напрямків роботи в інформаційному 

листі (додаток). 

Попередня реєстрація учасників до 10.11.2022 р. за покликанням: 

https://cutt.ly/HCvQIWM   

Довідки за телефонами: +38(067)372-27-31 – Любов Миколаївна Тарангул; 

+38(099)480-76-50 – Світлана Михайлівна Боднарюк. 
Просимо поінформувати наукових та педагогічних працівників закладів 

освіти та всіх зацікавлених осіб про можливості взяти участь у конференції. 

 

 

 

З повагою, 

 

Директор 

 

 

   

Євген БАЖЕНКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067-372-27-31 – Любов ТАРАНГУЛ 

  

  

https://cutt.ly/HCvQIWM


Додаток 

до листа ІМЗО 

від 09.09.2022 № 22.1/10-1222  

 

Інформаційне повідомлення 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», 

яка відбудеться 16 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ 

 

Мета конференції – активізація наукових досліджень,  підвищення та 

удосконалення професійних компетентностей учасників освітнього процесу. 

Основні напрямки роботи конференції: 

1. Реалізація концептуальних засад НУШ при вивченні суспільно-

гуманітарних дисциплін: виклики та реалії. 

2. Місце та роль учителя в освітньому середовищі НУШ. 

3. Громадянська та історична галузь НУШ у початковій школі. 

4. Інтегрований урок історії і предметів початкової школи: сторінками 

підручників 1-4 клас. 

5. Наукове осмислення навчального матеріалу: історія 5 клас. Робота з 

історичними джерелами. 

6. Формування компетентностей здобувачів освіти через призму історико-

краєзнавчих досліджень. Розвиток полікультурного компоненту місцевої історії. 

7. Цифровізація освітнього процесу, використання методів STEM-освіти 

при вивченні суспільно-гуманітарного циклу дисциплін. Медіаграмотність. 

У програмі конференції: онлайн-трансляції, доповіді, виступи, 

обговорення, презентації. 

Посилання на онлайн трансляцію конференції буде розміщено на сторінці 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та комунального закладу «Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» та фейсбук сторінці 

Чернівецької філії ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Запрошуємо до участі представників органів управління освітою, закладів 

післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників, вчителів та викладачів закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, наукових та 

науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, усіх зацікавлених 

осіб. 

 

Умови участі в конференції: 

1. Зареєструватися до 10.11.2022 р. за покликанням: 

https://cutt.ly/HCvQIWM  

 

https://cutt.ly/HCvQIWM


2. Подати за бажанням тези доповідей (українською мовою) на електронну 

скриньку conferences.cv.philija@gmail.com. Ім’я файлу повинно включати 

прізвище автора (Приклад: Франко_тези). 

За результатами конференції всім учасникам, які виявили бажання та 

зазначили вид участі будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про 

участь у заході (без зазначення кількості годин), сертифікат про підвищення 

кваліфікації (години/кредити ЄКТС), програма конференції та збірник тез 

доповідей. 

Участь у конференції безкоштовна. Сертифікат учасника електронний 

варіант - безкоштовно. Сертифікат підвищення кваліфікації 6 годин (0,2 кредита 

ЕКТС), при умові друку тез, – безкоштовно. 

Тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів і 

розміщені на сторінці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та 

комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області» та фейсбук сторінці Чернівецької філії ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

Вимоги до оформлення 

Обсяг: від 2 до 7 повних сторінок формату A4 (297х210 мм), орієнтація –

книжкова, всі поля по 2 см, абзацні відступи: 1,25 см, міжрядковий інтервал: 1,5, 

шрифт: Times New Roman, розмір: 14. 

Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових 

редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо). 

Рисунки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, 

вирівнювання – по центру. Під рисунком вказати нумерацію курсивом та 12 

розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по 

центру. 

При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію 

курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. 

Розмір шрифту в таблицях –12, інтервал – 1. 

Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word. 

Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках. 

Структура тез доповіді: 

• Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, всі літери великі, вирівнювання 

по центру). 

• ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається 

не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь та вчене звання (за наявності), 

посада та організація, яку представляє автор, тощо). 

• Основний текст. 

• Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання). Для 

оформлення джерел зручно скористуватися сервісом https://vak.in.ua 

Студенти та учні подають матеріали у співавторстві з науковими 

керівниками. Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність 

за якість та зміст публікацій повністю несуть її автори (автор). Оргкомітет 

залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам. 

mailto:conferences.cv.philija@gmail.com

