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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів 

початкової школи», яка відбудеться 7-8 жовтня 2019 року в м. Умань.  

 

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів 

конференції. 

 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Педагогічна освіта в умовах Євроінтеграції 

2. Теоретичні аспекти модернізації освітньго процесу в Україні і за 

кордоном 

3. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи у 

контексті інтергаційних змін 

4. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах реалізації 

концепції «Нова українська школа» 

5. Інтеграція у проблемному колі інноваційного навчання 

6. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи 

 

УВАГА! 

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику, 
затвердженому ВАК України «Психолого-педагогічні проблеми 

сучасної школи». Публікація платна: 35 грн. за стор.  

Плата за неповну сторінку така ж як і за повну! 

Вимоги до оформлення статей  

 
Оформлення та друк статей у фаховому збірнику «Психолого-

педагогічні проблеми сучасної школи» 

посилання : http://psh.udpu.edu.ua/about/submissions#authorGuidelines 
При оформленні матеріалів необхідно дотримуватись таких вимог: 

▪ матеріал статті подається згідно вимог ВАК України у вигляді 

комп’ютерного файлу на електронних носіях і 1 примірник у 

роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD (тип шрифту − Times 

New Romаn; кегль − 14); 

▪ обсяг статті 8-10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок; 

http://psh.udpu.edu.ua/about/submissions#authorGuidelines


 

▪ формат А4; 

▪ міжрядковий інтервал − 1,5; 

▪ поля: праве, ліве, нижнє, верхнє – 25 мм. 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей 

відповідають автори. Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, 

редакційна колегія не розглядає. 
 

Порядок розміщення матеріалу: 

1. Зверху у лівому кутку – жирним курсивом УДК 

2. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються 

імена і прізвища авторів;  

3. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним 

накресленням друкується назва статті; 

4. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст (посилання 

на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому 

вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні, зразок [4, 

с.56]);  

5. Список використаних джерел, на які посилається автор, подається у кінці 

основного тексту (складений відповідно до нових вимог ВАК 2015 рік). 

6. Після списку використаних джерел курсивом подається ім’я та прізвище 

автора, назва статті, анотація, ключові слова трьома мовами (українською, 

російською та англійською). 

Обсяг анотації – не менша 7 стрічок. Анотація подається паралельно 

українською, англійською мовами та російською. Анотація англійською мовою 

розширена (0,5 сторінки). 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

• Обсяг наукових тез – до 4 сторінок;  

• Орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman; 

• Кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

• Список використаних джерел повинен бути оформлений відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та 

Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2015 року 

№ 342). 

Приклад оформлення тез 

 
Секція 2. Теорія і методика навчання 

Комар Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор  кафедри фахових методик та  

інноваційних технологій у початковій школі  

Уманський  державний педагогічний університет імені П.Тичини 

м. Умань, Україна 



 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ СКЛАДЕНИХ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 

 
Текст ... 

Список використаних джерел:  

Форма участі: заочна. 

 

Для участі у конференції необхідно до 23.00 год. 1 жовтня  2019 року: 

 

1. Надіслати на наступну адресу kmt110konf@gmail.com електронний варіант 

статті, або тез доповіді, (або статті і тез), заявку учасника та відскановану 

(сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску (та 

оплату за статтю). Документи повинні бути підписані за наступним 

прикладом: 

Комар_Тези, Комар_Заявка, Комар_Внесок. 

Комар_Стаття, Комар_Заявка, Комар_Внесок. 

 

Необхідно до 1 жовтня 2019 року надіслати грошові перекази. 
Матеріали будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою: http://sno.udpu.edu.ua 

 

Примітка:  

1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково 

надішле підтвердження.  

2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету. 

 
Організаційний внесок 

 
Розмір організаційного внеску становить 160 грн. (Друк, розсилка тез і програмок) 

Оргвнесок слід перераховувати за наступними реквізитами: 

4149 4991 1681 2189 Вовкогон Вікторія Володимирівна Картка Приват Банку. 

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні 

або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських 

рахунків. 

При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати прізвище, ім’я, по 

батькові учасника конференції.  

 
Збірник буде надісланий 25 жовтня 2019 року на поштову адресу учасників, вказану у 
заявках. 
 

Контакти організаційного комітету: 

+380 99 13 83 559, +380 67 75 55 733 – Комар Ольга Анатоліївна 

+380 97 480 93 87 – Загоруйко Наталія Павлівна 

+380 93 29 15 531, +380 96 89 05 443 – Тютя Марина Михайлівна 

mailto:kmt110konf@gmail.com


 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 

на участь у  

Всеукраїнській науково-практичній  

Інтернет – конференції 
«Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової 

школи» 

Прізвище _____________________________________________________ 

Ім’я __________________________________________________________ 

По-батькові ___________________________________________________ 

Науковий ступінь_______________________________________________ 

Установа ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Назва матеріалів доповіді _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Секція ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Координати для контакту:  

Індекс ______ 

Адреса _______________________________________________________ 

Адреса Нової Пошти____________________________________________ 

Телефон (роб., дом., моб.) _______________________________________ 

 

 

 

 

Дата             Підпис _______________ 
 

 

 

 


