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Керівникам закладів освіти, 
керівникам наукових установ, 
членам ГО «Спілка освітян 
України»

Про проведення
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Європейський вимір української освіти: 
виклики та перспективи»

Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді  МОН
України  спільно  з  ГО  «Спілка  освітян  України»  за  підтримки  Міністерства
освіти  і  науки  України  проводить  Всеукраїнську  науково-практичну
конференцію  «Європейський  вимір  української  освіти:  виклики  та
перспективи».

Конференція відбудеться 16 лютого 2023 року. 
Формат проведення Конференції – змішана (офлайн та онлайн).
До  участі  запрошуються  керівники  закладів  освіти,  наукові,  науково-

педагогічні,  педагогічні  працівники  закладів  вищої,  загальної  середньої  та
позашкільної  освіти,  колективні  та  індивідуальні  члени  ГО  «Спілка  освітян
України» та освітяни, які наразі перебувають поза межами України.

Орієнтовні напрями конференції:
- інноваційний менеджмент в освітній галузі;
- шляхи виховання громадянської особистості з закладах освіти;
- вища та фахова передвища освіта в контексті глобальних викликів;
- сучасна українська школа – школа для дітей;
- позашкілля-2023: патріотизм, безпека, розвиток;
- диджиталізації суспільства – передумова освітнього прогресу.
Для  участі  в конференції необхідно до 9 лютого 2023 р. заповнити та

надіслати:
- заявку (за покликанням)  https  ://  forms  .  gle  /  LYvtCKnCQhE  7  KwZYA  

https://forms.gle/LYvtCKnCQhE7KwZYA


- електронний варіант статті учасника конференції, яку прикріплює-
ться  до  заявки  у  відповідному  полі  або  направляєте  на  e-mail:
victoriya@nenc.gov.ua Вимоги  до  оформлення  статті  конференції
(Див. додаток 1).

Проєкт програми
16 лютого:

10.00 – 10.30 – пленарні виступи
10.30 – 13.00 – робота освітянських платформ
13.00 – 13.30 – підведення підсумків

Кожен  учасник  конференції  гарантовано  отримає  персональний
сертифікат  учасника.  Статті  учасників  конференції  будуть  надруковані  у
всеукраїнському науково-педагогічному журналі «Освітній фактор», № 2, 2023
р. (державна реєстрація Міністерством юстиції України – наказ від
23.12.2021 №4637/5)  

До  конференції  можна  приєднатися  за  посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NzdkMDYwYjgtZTU2NS00MDU
1LWI1NjctOGUzNzdhNjU3N2Zj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A
%222406ee14-ec5f-4a45-ab58-fa306f78e9e4%22%2C%22Oid%22%3A%22a581b2e9-
0562-479f-bff8-fb059adbb5a6%22%7D.

Контактна  особа:  (044)  430-04-91,  (067)  799-87-46 (Вікторія  Кліменко);
e-mail: victoriya@nenc.gov.ua 

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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Додаток  1 до листа НЕНЦ 
№ 7 від 09.01.2023 р.

Вимоги до оформлення статті конференції

Обсяг статті конференції – до 8 аркушів форматом А4 (297х210 мм), орієнтація – кни-
жкова.

Шрифт – Times New Roman чорного кольору. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5.
Стиль  –  Normal.  Сторінки  –  без  нумерації.  Не  використовувати  переноси,  примітки  та
гіперпосилання.

Поля: верхнє, нижнє – 20 мм; ліве – 25 мм; праве – 10 мм.

Абзацний відступ – однаковий упродовж усього тексту, дорівнює 1,25 см.

Структура статті та параметри форматування основних її складових:

-  прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив, без абзацного
відступу, вирівнювання – по правому краю;

- науковий ступінь автора (д-р пед. наук, канд. пед. наук, аспірант, здобувач освіти), його
посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив,
без абзацного відступу, вирівнювання – по правому краю;

- назва  статті:  стиль шрифту – жирний шрифт великими літерами,  вирівнювання – по
центру;

- основний текст статті: стиль шрифту – звичайний, з абзацним відступом, вирівнювання
– по ширині;

- назва «Список використаних джерел»: стиль шрифту – жирний; без абзацного відступу;
вирівнювання – по центру;

- безпосередньо використані джерела: стиль шрифту – звичайний, вирівнювання – по ши-
рині,  оформлення —  відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Якщо в тексті статті є рисунки та/або таблиці,  їх необхідно представити у форматі
*.jpeg або *.tif, з роздільною здатністю 300 dpi. Форматування назви таблиці (перед табли-
цею) або рисунка (після рисунка): стиль шрифту – без абзацного відступу; вирівнювання –
по центру.

Публікації будуть наведені в авторській редакції.

За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних,
цитат, власних імен, географічних назв тощо відповідають автори публікацій та їх наукові
керівники.
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