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Шановні колеги! 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної ради» (далі – КВЗО ДАНО» ДОР»), 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

запрошують Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні стратегії, цінності й пріоритети дошкільної та 

початкової освіти», яка відбудеться 24 листопада 2021 року. 

Мета конференції: обговорення питань сучасних стратегій, цінностей та 

пріоритетів дошкільної та початкової освіти в контексті модернізації 

національної системи освіти. 

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної, загальної середньої та 

дошкільної освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, представники органів 

державної влади і громадських організацій, усі зацікавлені особи. 

Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному 

електронному виданні КЗВО «ДАНО»ДОР» http://www.kzvo@dano.dp.ua 

(рубрика «Діяльність» (підрубрика «Видавнича діяльність») до 1 лютого 2022 

року. 

 

Робочі мови конференції –  українська, англійська. 

 

Участь у конференції безоплатна!  

 

В рамках проведення конференції планується робота за напрямами: 

1. Гуманістична спрямованість сучасної освіти; 

http://www.kzvo@dano.dp.ua


2. Пріоритети дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української 

школи; 

3. Формування ціннісно-змістової сфери дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

 

Форма участі: дистанційна. 

 

Примітка:  

1. Тези та заявку про участь просимо надіслати до 20 листопада 2021 

року на електронну адресу: svetlana-maj@ukr.net 

2.  Про одержання матеріалів щодо участі у конференції Оргкомітет 

обов’язково повідомить протягом трьох робочих днів. 

3.  У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до 

Оргкомітету за номером телефону: 0664090431 (Світлана 

Майданенко). 

 

Вимоги до оформлення наукових тез 

Тези мають відповідати тематиці роботи конференції; мати наукову 

новизну, практичну або теоретичну цінність, бути ретельно відредаговані й 

вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату). У разі виявлення 

плагіату робота буде надіслана автору для доопрацювання. 

Обсяг – від 2 до 6 сторінок; формат MS Word з розширенням*. doc; 

шрифт Times New Roman (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; поля – 2 см; 

абзацний відступ – 1,25 см). 

Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по 

центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, 

форматування по центру; наступний рядок – країна, місто, назва організації, 

малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст. 

Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; 

виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, 

розрядка й підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за 

правилами бібліографічного опису див.: Національний стандарт України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 

Загальні положення та правила складання» (не більше 7–8 джерел). 

Приклад посилання на джерело – [8, c.18]. 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ 

 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

О.І.Петренко  

Україна, м. Дніпро, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська 

академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» 

 

[Текст] 

…. 

     

     

Література: 

 

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки 

матеріалів електронною поштою).  

Вимоги до відправки матеріалів електронною поштою на адресу: 

svetlana-maj@ukr.net  

1) Тема листа – «прізвище та ініціали, напрям №   . (1, 2, або 3 – обирає 

автор)». 

2) Прикріплений файл: тези, заявка (окремими файлами, ім’я файлу має 

містити прізвище автора і пояснення: Петренко_тези, Петренко_заявка). 

 

 

Заявка учасника 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії, 

цінності й пріоритети дошкільної та початкової освіти» (24.11. 2021) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Вчене звання, науковий ступінь (якщо є)  
Посада  

Назва закладу освіти (або інше місце 

роботи) 

 
Контактний телефон  
Е-mаіl  
Назва напряму конференції  

Назва матеріалів   
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Контактна інформація:  

 

1. Шинкаренко В’ячеслав В’ячеславович, завідувач кафедри дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент – 096 6904931; 

2. Майданенко Світлана Вікторівна, доцент кафедри дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент – svetlana-

maj@ukr.net  066 4090431; 

3. Швидун Людмила Тарасівна, старший викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти – 050 2648650. 

 

 

 

З повагою оргкомітет 
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