
ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ПЕДАГОГІЧНИХ ТА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Прізвище________________________________ 

Ім’я_____________________________________ 

По батькові______________________________ 

Назва навчального закладу________________ 

_________________________________________ 

Курс, факультет (для студентів)____________ 

_________________________________________ 

Науковий керівник (для студентів)_________ 

_________________________________________ 

Місце роботи, посада, науковий ступінь та 

вчене звання (для науково-педагогічних та 

педагогічних працівників)___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Назва секції______________________________ 

Тема тез_________________________________ 

Контактні телефони______________________ 

Електронна адреса_______________________ 

 

Матеріали підписуються автором або науковим 

керівником (для студентів) на звороті останньої 

сторінки, чим підтверджують, що дати, цитати, 

експериментальні дані, бібліографія звірені, а публікація 

належним чином підготовлена до видання 

 

Адреса оргкомітету: 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука»,  

кафедра педагогіки (каб.109), вул. Фабрична, 12-б, м. Рівне 

 

Організатори конференції: 
д. пед. н., проф. Дем’янчук Анатолій Степанович, 

ректор ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 

к.пед.н., доцент Пагута Тамара Іванівна, директор 

Інституту педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука»; 

д. пед. н., проф. Красовська Ольга Олександрівна, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука»; 

д. пед. н., проф. Сойчук Руслана Леонідівна, завідувач 

кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

д. пед. н., проф. Пріма Раїса Миколаївна, завідувач 

кафедри теорії і методики початкової освіти 

Східноукраїнського національного університету імені 

Лесі Українки; 

к.пед.н., доцент Мельничук Лілія Борисівна, завідувач 

кафедри педагогіки Інституту педагогічної освіти ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука»; 

д.пед.н., проф. Шевців Зоя Михайлівна, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

к.пед.н., доцент Яковишина Тетяна В’ячеславівна, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти 

Рівненського державного гуманітарного університету 

 

Контакти оргкомітету: 
e-mail:   iren.mysko@gmail.com 

тел. (068)0160732  – Мисько Ірина Петрівна 

e-mail:    tamara.paguta@ukr.net  (МЕГУ) 

тел: (097) 5064867 – Тамара Іванівна (МЕГУ) 

 

e-mail: kppo-rdgu.do.am (РДГУ) ,  

тел.: (097) 997 85 30 – Соловей Людмила Мілентіївна 

(РДГУ) 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА 

ДЕМ’ЯНЧУКА» 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Інформаційне повідомлення 

ІІ Всеукраїнська  науково-практична 

конференція: 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ» 

 

10 ГРУДНЯ  2019 Р. 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

 НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ СТУДЕНТАМ, ПЕДАГОГІЧНИМ  ТА  НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ 

ВЛАСНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

 

Рівне-2019



Запрошуємо Вас  

взяти участь у ІІ Всеукраїнській  

науково-практичній конференції  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ», 

що відбудеться 10  грудня 2019 року 

 

Мета конференції: обмін інноваційними ідеями, 

підходами, технологіями, результатами наукових 

досліджень у галузі педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, досвідом їх застосування на 

практиці. 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Спадщина В. Сухомлинського в контексті 

пріоритетів освіти XXI ст.  

2. Дошкільна освіта в Україні: перспективи та 

проблеми реформування. 

3. Нова українська школа: нові підходи, методики, 

технології. Інклюзивна освіта. 

4. Інтеграція професійної освіти України до 

європейського та світового освітнього простору.  

5. Світові тенденції організації професійної 

підготовки конкурентноздатного фахівця 

педагогічного профілю. 

6. Реалізація компетентнісно-контекстного підходу 

в умовах модернізації системи професійної  

педагогічної підготовки. 

7. Інноваційне проектування освітнього середовища  

в сучасному закладі дошкільної освіти і 

початковій школі. 

 
Матеріали конференції  буде розміщено на сайтах: 

http://www.megu.edu.ua 

http://kppo-rdgu.do.am/ 

та видані у вигляді збірника тез конференції 

Учасники конференції  

отримають сертифікат  

Матеріали, подані й оформлені без дотримання 

вимог, оргкомітетом розглядатися не будуть! 

До участі у конференції  

запрошуються педагогічні працівники та  

студенти закладів вищої освіти України  

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції 

необхідно подати в оргкомітет до 30 листопада 

2019 року: 

 заявку на участь у конференції за 

запропонованою формою;  

 тези обсягом 4-5 сторінок (електронний 

варіант); 

 відскановану копію квитанції про сплату 

організаційного внеску у розмірі 50 грн. (для 

учасників, які хочуть отримати тільки електронний 

варіант збірника), або 100 грн. (для учасників, 

які хочуть отримати друкований збірник). 

 

Заявки на участь у конференції та матеріали для 

публікації приймаються за адресою:  

 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана 

Дем’янчука»,  

кафедра педагогіки (каб.109), кафедра початкової 

та дошкільної освіти (каб. 206),  

вул. Фабрична, 12-б, м. Рівне 

 

Для оперативної обробки  інформації матеріали та 

заявку необхідно продублювати за електронною 

адресою: iren.mysko@gmail.com 

 

 

 
Кошти надсилають переказом  

на картку Приват Банку: 

4731219110613498 

(Пагута Тамара Іванівна) 

з обов’язковим вказанням призначення платежу 

«Оргвнесок для участі у конференції», прізвища та 

ініціалів учасника конференції 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

до оформлення тез: 
 обсяг тез: 4-5 повних сторінок формату А-5;  

 тип шрифту: Тimes New Rоmаn;   

 розмір шрифту: 10, інтервал 1,0;  

 абзац: 5  мм. 

 Поля: 2 см з усіх сторін;  

 посилання на наукову літературу в тексті 

подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 - номер 

джерела за списком літератури, 87 - сторінка. 

Посилання на декілька наукових видань одночасно 

подаються таким чином: [3,   с. 156; 4; 8, с. 22-23]. 

 по центру назва тез (великими літерами, 

жирним шрифтом), далі справа П.І.Б., нижче – 

посада, назва організації (ЗВО), потім виклад 

основного матеріалу, далі – список використаних 

джерел. 

Література до тез оформлюється з урахуванням 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

(не більше як 5 джерел). 

 

Зразок оформлення тез 

 

Панасюк Юлія Ігорівна, 

студентка 1 курсу магістратури, 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта», 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет ім. акад. С. Дем’янчука»  

 

Науковий керівник:  

Пагута Тамара Іванівна, 

к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет ім. акад. С. Дем’янчука» 

 

РОЗВИТОК ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Виклад основного матеріалу 

Список використаних джерел 

1. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія 

науки й управління освітою: навч.-метод. посіб. 

Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 
 


