
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ  

КЗВО «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

З А П Р О Ш У Є М О  В А С  

до участі у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

 

«ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», 

яка відбудеться 23 листопада 2021 року 

на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

 

 

Метою конференції є об'єднання зусиль учених та практиків різних 

регіонів України щодо осмислення викликів, обговорення проблемних питань, 

пов’язаних з розвитком теорії і практики педагогіки партнерства у дошкільній 

освіті в умовах впровадження нового Базового компоненту. 

До участі у науково-практичній конференції запрошуються науково-

педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної 

педагогічної та фахової передвищої освіти; керівники та педагоги закладів 

дошкільної освіти; працівники методичних служб, центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, психологічної служби системи освіти, 

інклюзивно-ресурсних центрів, студенти, аспіранти, докторанти та інші 

зацікавлені особи. 

 

 

Напрями роботи конференції 

1. Теоретико-методологічні засади педагогіки партнерства: 

контексти дошкільної освіти. 

2. Сучасні виміри соціалізації дитини в сім’ї та закладах дошкільної 

освіти. 

3. Формування ціннісних орієнтацій дітей: виховний потенціал 

педагогіки партнерства. 

4. Педагогічна взаємодія в закладі дошкільної освіти з інклюзивною 

формою навчання. 

5. Педагогічне партнерство у забезпеченні наступності дошкільної та 

початкової освіти в умовах впровадження концепції Нової української школи. 

6. Педагогічне партнерство в умовах цифрової трансформації 

дошкільної освіти. 



7. Розвиток психолого-фасилітативної компетентності педагога в 

системі професійної підготовки та післядипломної освіти. 

 

Мови проведення конференції: українська, англійська. 

Форми участі у конференції: виступ, доповідь, тези.  

Передбачається публікація тез доповідей. 

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який                                 

складає 250 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на 

проведення конференції, видання програми і збірника матеріалів конференції. 

Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника 

матеріалів, програми та сертифіката учасникам конференції Новою поштою 

(оплата за пересилку при отриманні за рахунок отримувача). 

 

Вимоги до оформлення публікації  

Оргкомітет приймає тези доповіді обсягом 4-5 сторінок. У випадку 

більшого обсягу тексту оргвнесок додатково оплачується – 35 грн за кожну 

сторінку. 

Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, 

ліворуч, праворуч – 20 мм, абзацний відступ – 12 мм, усі поля сторінки – 20 мм. 

Вирівнювання по ширині сторінки. 

Перший рядок – назва напряму (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому 

краю). 

Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний, 

вирівнювання по правому краю). 

Третій рядок – пропуск. 

Четвертий рядок – назва тез доповіді (великими літерами, шрифт – жирний, 

вирівнювання по центру).                                                                          

Далі йде текст тез. 

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за                        

зразком [3, с. 12], де перше число означає порядковий номер у списку 

використаних джерел, друге – номер сторінки. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен 

бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015. Автоматичну нумерацію не 

використовувати. 

Приклад оформлення: додаток 1. 

Автор відповідає за зміст тез, особисте авторство, достовірність фактів, 

цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Тези 

повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно 

відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату). 

Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з 

викладачем. 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2021 року 

зареєструватися та надіслати на гугл-форму тези, скановану чи сфотографовану 



копію квитанції про переказ організаційного внеску для участі у конференції за 

посиланням: https://forms.gle/Fp4ybdNFHkYFdZT89   

Реквізити для перерахунку оргвнеску: поповнення платіжної картки у 

відділеннях «Приватбанку» за номером 4149 4991 1808 7962  Паламарчук Ірина 

Вячеславівна, обов’язково вказуючи «на конференцію від (ПІБ)». 

 

 

З питань організації, участі й роботи конференції звертатися до:  

Кузнєцової Оксани Володимирівни – завідувачки кафедри дошкільної і 

початкової освіти, т. 067-757-82-58, 

Паламарчук Ірини Вячеславівни – завідувачки науково-методичної 

лабораторії дошкільної освіти, т. 0677750345; 0638228832 

е-mail: kdpo_academy@ukr.net 

 

 

Чекаємо на Вас! 

 

Додаток 1  
Зразок оформлення тексту 

Іванов Іван Іванович 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри освітньої політики  

Одеської академії неперервної освіти  

 

НАЗВА  

 

Текст  

 

Список використаних джерел 

1. Сагач Г. М. Скарби Краси: монографія. К.: КВІЦ, 2019. 296 с. 
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