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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, ВЧИТЕЛІ, НАУКОВЦІ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь 
у роботі Всеукраїнської онлайн конференції  

«Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та 
викладання предметів громадянської та історичної освітньої 

галузі в умовах НУШ», яка відбудеться  

17 листопада 2022 року 
 на базі Глухівського національного педагогічного університету 

 імені Олександра Довженка 
 

Формат проведення заходу: онлайн на платформі Google Meet 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

❖ Актуальні аспекти дослідження вітчизняної історії в умовах транформацій гуманітаристики. 

❖ Актуальні питання викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в 

умовах НУШ. 

❖ Аналіз упровадження модельних програм НУШ громадянської та історичної освітньої галузі 

для 5-6-х класів у 2022-2024 роках. 

❖ Практичний досвід пілотування навчально-методичних матеріалів у пілотних 5-х класах 

Нової української школи у 2021-2022 н.р.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Учасники конференції зможуть долучитися до заходу та поставити запитання спікерам в 

онлайн-форматі, попередньо заповнивши Реєстраційну форму учасника (форма додається) 
https://forms.gle/7aUyJuqwHicKVoBaA  до 11.11.2022 р. Попередня реєстрація обов'язкова! 

Усім учасникам на вказаний e-mail буде розіслано гіперпосилання для підключення до 
відеоконференції на платформі Google Meet. 
Передбачено видання матеріалів доповідей у збірнику, який буде оприлюднено в електронному вигляді. 

У відповідному розділі реєстраційної форми (або на електронну адресу оргкомітету 
конференції gnpuhistory@gmail.com) надіслати матеріали доповідей обсягом не більше 4 сторінок 
(додаток 1) до 04.11.2022 

Програми конференції, збірник матеріалів та сертифікати учасників будуть надіслані на електронну 
адресу, вказану при реєстрації. Участь у роботі конференції здійснюється на безкоштовній основі.  
 

КОНТАКТИ 
Адреса оргкомітету: 
кафедра історії, правознавства та методики навчання Навчально-наукового інституту Філології та історії Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 
м. Глухів, вул. Терещенків, 45, каб. 310 
E-mail: , gnpuhistory@gmail.com 
Тел.:+38 095 0710747, Андрій Петрович 

Будемо вдячні за розповсюдження інформації серед колег і всіх зацікавлених. 
Маємо надію на плідну співпрацю! 

З повагою, 
Оргкомітет  конференції  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvle_aH0Hc7yAZyDPaPeiNrsSqX0IIsPAy1shYQs2WUntouA/viewform
https://forms.gle/7aUyJuqwHicKVoBaA
mailto:gnpuhistory@gmail.com


Додаток 1 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Матеріали доповідей  подаються в електронному вигляді в редакторі Word для Windows, 

збереженому у форматі *.doc або *.rtf.  

Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc і petrenko.rtf. 

Обсяг тез доповідей – до 4 сторінок аркуша формату А4.  

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір аркуша – А4. Шрифт – Times New Roman, розмір 14, 

стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст 

друкується без переносів. 

 На першому рядку назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами),  

на наступному – ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, нижче – інформація про місце 

навчання, на наступному – відомості про наукового керівника / (наукове звання, вчена ступінь, 

посада та назва навчального закладу, в якому працює автор). 

Через один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною). Ілюстративний 

матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою 

квадратних дужок [5, с. 34].  

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту 

(ДСТУ 8302:2015). Назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту 

(напівжирним шрифтом посередині рядка). 
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