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КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
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Інформаційне повідомлення 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», яка відбудеться 08 грудня 2022 року у 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.  
 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Сучасні технології у навчанні та вихованні дітей і підлітків: український та світовий досвід. 

2. Інновації у вищій освіті: стратегії та технології 

3. Теоретичні та практичні основи розвитку інноваційних процесів в професійній освіті: досвід та 

перспективи. 

4. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку освіти дорослих в Україні та в 

світі. 

5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

6. Розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін в освіті. 

7. Історія освіти: ретроспективний погляд на інновації в навчально-виховному процесі та управлінні. 

8. Культурологічні, етнологічні та філософські засади освітніх інновацій. 

9. Управління освітою в сучасному світі та інноваційний розвиток суспільства. 

10. Розвиток особистісно-професійної компетентності в умовах післядипломної освіти. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська.  
 

Умови участі у конференції: для участі у конференції необхідно подати на адресу оргкомітету такі 

документи: 

1) Заявку для участі у конференції (додаток 1). 

2) Квитанцію про оплату оргвнеску. (Оплату здійснювати тільки після отримання підтвердження, що 

матеріали прийнято до друку). 

3) Матеріали: наукову статтю до 20 листопада 2022 року. 
 

Матеріали подаються в електронному вигляді на електронну адресу: 

innovationsineducation2014@gmail.com 
 

Фінансові умови: 
 

1. Організаційний внесок 150 грн. (програма (PDF), збірник наукових статей (PDF) та сертифікат 

(PDF)), що передбачає відшкодування організаційних витрат та підготовки електронних сертифікатів 



і збірника наукових статей, якому присвоюються бібліотечні індекси УДК та міжнародний 

стандартний книжковий номер ISBN. 

Оплачувати оргвнесок після повідомлення про прийняття матеріалів до друку за сформованими 

рахунками. 

 

 Для учасників з інших країн: звертатися до оргкомітету Електронна адреса: 

innovationsineducation2014@gmail.com 
 

 

 

Вимоги до наукової статті у збірнику конференції. Наукова стаття приймається до друку 

українською, англійською, німецькою або польскою мовами. Електронний варіант тексту наукової 

статті обсягом 6 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, 

набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: 

ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ 

– 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати 

заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче – 

науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву наукової статті друкувати 

великими літерами з вирівнюванням по центру. Після назви анотацію українською та англійською 

мовами (по п’ять рядків) та ключові слова (до п’яти слів). Назва файлу наукової статті повинна мати 

такий вигляд: Прізвище_стаття. Назва файлу «заявки», наприклад: Прізвище_заявка. 
 

 

Довідкова інформація для учасників конференції: 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування наукової статті. 

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити наукові статті, якщо вони не відповідають 

вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати. 

3. Конференцію буде проведено у дистанційному форматі. Інформацію про платформу 

проведення буде повідомлено учасникам додатково. 
 

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за 

телефоном : +380501892577  Гузенко Оксана Вікторівна;  

або за електронною адресою innovationsineducation2014@gmail.com 

Додаток 1 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у Міжнародній науково-практичній конференції  

 «ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ:  ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА», 

(8 грудня 2022 р., м. Суми) 

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________________ 

Науковий ступінь, учене звання:___________________________________________________________ 

Посада:________________________________________________________________________________ 

Установа:______________________________________________________________________________ 

Контактні телефони: _____________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________________ 

Секція конференції:______________________________________________________________________ 

Тема доповіді:__________________________________________________________________________ 

Заявка на виступ: ні □ / так □  

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!  

З повагою – оргкомітет. 


