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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Напрями роботи семінару: 
 Цифровізація освіти. 
 Цифрове навчальне середовище нової української школи  у військовий час. 
 Цифрова компетентність вчителя. 
 Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті та підвищенні 

кваліфікації вчителя. 
 Актуальні проблеми STEM освіти: Україна та зарубіжжя. 
 Дидактичні аспекти використання цифрових засобів навчання у шкільній освіті 

під час війни. 
 Педагогічні інновації: сучасні навчальні практики в Україні та за кордоном.  
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з 3 березня по 20 березня 2023 р. здійснюється за 
посиланням: https://forms.gle/5zQ8NN4uuGHG7KWY8  
За результатами семінару учасники отримають 
електронні сертифікати про підвищення кваліфікації 
та збірник матеріалів семінару в електронному форматі (17 
навчальних годин – 0,5 кредитів). 

Матеріали 
семінару 

Тези/матеріали доповідей надсилати на 
e-mail: comparative.iitzn@gmail.com 
Зразок оформлення подається нижче. 
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довідок 

e-mail: comparative.iitzn@gmail.com 
Контактна особа: Кравчина Оксана Євгенівна  
м.т.: +38 050 83-33-475 
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Прізвище та ініціали автора (авторів), 

місце роботи чи навчання 

Ключові слова: (до 6 слів) 
 

НАЗВА 
 

Текст  
Список використаних джерел 

 
1. …  (за ДСТУ 8302:2015) 

 
У матеріалах семінару (тезах) мають бути відображені результати роботи вчених, учителів, 

здобувачів педагогічної освіти та інших освітян. Зміст матеріалів – обсягом від 2-х до 5-ти 
сторінок включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури, повинен 
відповідати тематиці семінару. Вимоги до оформлення  тез доповідей: формат А-4 у текстовому 
редакторі Microsoft Word for Windows  у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – 
Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абзац відступ – 10 мм; всі поля – 20 мм. 
Список використаних джерел подається відповідно до вимог Державного стандарту України 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання». Список джерел 
подається в алфавітному порядку та нумерується. Посилання у тексті вказують у квадратних 
дужках із зазначенням сторінки, за потребою: [1, с. 55].  

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність 
результатів і наявність плагіату несуть автори. 

  
 

 

 


