
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ», 

яка відбудеться 11 січня 2023 року об 11:00 

на базі інформаційно-ресурсного центру 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну 

 

Мета проведення заходу: наукова комунікація щодо сучасних 

організаційно-методичних засад та питань реалізації практичного досвіду 

забезпечення якості освіти у професійній підготовці здобувачів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в умовах воєнного 

стану, науково-методичний супровід інноваційної діяльності педагогів. 

До участі запрошуються педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, науково-педагогічні 

працівники, роботодавці та ключові стейкхолдери. Захід буде проводитись у 

змішаному форматі. 

Програма конференції передбачає проведення пленарного засідання 

та роботу секцій із актуальною проблематикою:  

Секція 1. Навчально-виробничий кластер як перспективна форма 

освітньої практики. 

Секція 2. Впровадження в освітній процес сучасних технологій Beauty 

Industry. 

Секція 3. Принципи, технології та методи цифрової дидактики. 

Секція 4. Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів освіти. 

За підсумками заходу буде випущено збірник матеріалів науково-

практичної конференції.  

 

  



ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ  

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Доповіді учасники подають українською мовою на сторінках формату 

А4 обсягом 1-3 сторінки, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного 

стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, 

праворуч – 20 мм. 

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст 

напівжирним шрифтом, усі великі літери.  

Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним 

шрифтом; посада, місце роботи курсивом, вирівнювання посередині.  

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела. 

Список використаних джерел – подається в кінці тез та оформлюється 

відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 

 

Приклад оформлення матеріалів: 

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПЕДАГОГА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Денисова А.В., завідувач методичного кабінету Білоцерківського фахового 

коледжу сервісу та дизайну 

 

ТЕКСТ ДОПОВІДІ 

 

Список використаних джерел (за необхідності) 

 

Додатки (за необхідності) 

 

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за 

електронною адресою: metod.kabinet.btacsd@gmail.com з поміткою «До 

участі у конференції» до 10.01.2022 р.  

Відповідальна за підготовку конференції: завідувач методичного кабінету 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну Анастасія Денисова.  

Контакти:  

Анастасія ДЕНИСОВА – 050-914-08-78; 

Діана СТАРОВОЙТ – 098-428-09-10.  

E-mail: metod.kabinet.btacsd@gmail.com 

 

 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
mailto:metod.kabinet.btacsd@gmail.com

