
 
 

 

ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНОЇ ОСВІТИ «ГЕНЕЗУМ» 

запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській  

науково-практичній конференції 

«ПРАКТИКА РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: 

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ТА ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИКИ» 

05 травня 2020 р., м. Вінниця 

Конференція розрахована на вчителів, що під час карантину працюють 

дистанційно! До публікації приймаються  конспекти, сценарії заходів, 

методичні розробки різних рівнів 
 

 ЯК  БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО КОНФЕРЕНЦІЮ? 

− Форма проведення – заочно-дистанційна (не потребує 

особистої присутності та виступу учасника). 

− Робочі мови конференції – українська, російська, 

англійська  (тези приймаються на одній із 

запропонованих мов). 
 

 ЩО ОТРИМАЄ  УЧАСНИК  КОНФЕРЕНЦІЇ? 

− Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 

− Публікацію практичних розробок. За результатами 

роботи конференції 13.05.2020 р. буде видано збірник 

тез, що буде розміщений на сайті genezum.org і 

надісланий авторам на їх електронну пошту (збірник 

буде мати бібліотечні індекси УДК, ББК). 

− Можливість надрукувати безкоштовну статтю у 

електронному журналі «Генезум» (відбір найкращих тез 

буде проводити організаційний комітет Конференції). 
 

 НА КОГО РОЗРАХОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ? 

− До участі у конференції запрошуються вчителі, 

практичні психологи, соціальні педагоги та інші 

учасники освітнього процесу.   
 

 СКІЛЬКИ  КОШТУЄ  УЧАСТЬ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ? 

− Публікаційний внесок на оформлення тез доповіді 

складає 150 грн. (сюди входить публікація тез доповіді 

+сертифікат учасника конференції (5 год / 0,1 ЄКТС).  

− Якщо учасник не бажає публікувати тези доповіді, але 

хоче мати сертифікат учасника і бути включеним у 

програму роботи конференції, то у цьому випадку 

внесок учасника складає  75 грн. (5 год / 0,05 ЄКТС). 
 

 

− Добровільний внесок учасника сплачується з метою 

компенсації витрат на коректуру і рецензування 

матеріалів тез доповіді та оформлення збірника. 
 

 ЯК  СТАТИ  УЧАСНИКОМ  КОНФЕРЕНЦІЇ? 

− Відправити до 04.05.2020 р. (включно) на адресу 

Оргкомітету: mail@genezum.org три файли: 

1. Тези доповіді (оформлені у відповідності з вимогами 

до публікації). 

2. Анкету учасника конференції (див. зразок). 

3. ПІБ людини, яка здійснювала оплату.  
 

 

ЯК  ЗДІЙСНИТИ  ОПЛАТУ  ВНЕСКУ   УЧАСНИКА? 
 

 Для авторів, що публікують тези потрібно перейти за 

посиланням https://bit.ly/vinnytsia-150 і сплатити 150 грн. 
 

 Для учасників, що не публікують тези але бажають мати 

сертифікат учасника конференції потрібно перейти за 

посиланням https://bit.ly/vinnytsia-75  і сплатити 75 грн. 

 

 ЯКИМИ Є ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ? 
 

−  Конференція передбачає діяльність п’яти секцій: 

Секція   1. Досвід роботи вчителів початкової школи 

Секція  2. Досвід роботи вчителів основної і старшої 

школи 

Секція   3. Виховні аспекти у роботі сучасного вчителя 

Секція   4. Психологічний супровід освітнього процесу 

Секція   5. Досвід роботи управлінця закладу освіти 
 

ЯКІ ВИМОГИ ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДІ? 
 

Технічні вимоги. Загальний обсяг тез – до 5 сторінок 

формату А-4, що набрані у текстовому редакторі 

Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 

міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 

стандартний. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ ПУБЛІКАЦІЇ 

Інгушська К.М., 

вчитель англійської мови 

Херсонська загальноосвітня школа I-III  ступенів № 34 

м. Херсон, Херсонська область, Україна 
 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Текст публікації (текст тез має бути 

побудований таким чином, щоб у ньому були наявними 

чотири основні елементи: 1) постановка проблеми 

(актуальність, мета); 2) основний текст; 3) висновки; 4) 

список літератури.  

Література (оформлюється у відповідності до 

посилань, що робляться у тексті; посилання 

позначаються із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за алфавітним списком літератури та номера 

відповідної сторінки [5, с. 183].  
 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Назва конференції 

«Практика роботи 

сучасного вчителя: 

інноваційні розробки та 

традиційні методики» 

Прізвище, ім’я, по-батькові автора  

E-mail (електронна пошта)  

Контактний телефон  

Посада  

Місце роботи  

Номер обраної секції конференції    

Дата народження учасника  

Науковий ступінь (за наявності)   

Місто  
 

*Якщо робота оформлена у співавторстві, то анкета кожного з 

авторів заповнюється ОКРЕМО! 
 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Центр Прогресивної Освіти «ГЕНЕЗУМ» 
Офіційний сайт: genezum.org 

Електронна пошта: mail@genezum.org 

Контактний телефон: +38 (096) 277 14 16  

Час роботи: Пн-Пт 09:00-17:00 

Сертифікат учасника видається з дотриманням нових вимог 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних  

і науково-педагогічних працівників  

(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами та 

доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 1133) 
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