
Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

Педагогічний факультет 

кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти  

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна) 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна) 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Україна) 

Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна) 

Харківський  національний  педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна) 

Державний університет Молдови (Кишинів, Молдова) 

Католицький університет в Ружомберку (Левоча, Словаччина) 

Мішкольцський університет (Мішкольц, Угорщина) 

Поморська академія (Слупськ, Польща) 

Сегедський університет (Сегед, Угорщина) 

Університет імені Кодолані Яноша  (Будапешт, Угорщина) 

Університет «Баєш-Бояї» (Клуй-Напока, Румунія) 

Жешувcький університет (Жешув, Польща) 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Модернізація  змісту і технологій освіти: сучасна дитина – щаслива 

родина – моя країна» 

14-17 травня 2020 року 

 

Основні питання конференції 
1. Глобальні тенденції модернізації педагогічного процесу сучасного закладу 

вищої освіти (ЗВО).   

2. Зміст і технології підготовки майбутніх педагогів у контексті 

реформування закладів вищої освіти. 

3. Використання інноваційних моделей організації навчально-виховної 

діяльності у ЗВО. 

4. Підготовка майбутніх педагогів до науково-дослідницької діяльності у 

закладах дошкільної освіти (ЗДО) і Нової української школи (НУШ) у процесі 

вивчення фахових дисциплін. 

5. Освіта дітей у ЗДО і НУШ в умовах реалізації новітніх педагогічних та 

інформаційних технологій. 

6. Еко-простір сучасного дитинства: валеологічний, екологічний, 

реабілітаційний виміри. 

7. Соціально-правовий захист дитинства та материнства: вітчизняний і 

зарубіжний досвід. 

8. Корекційно-розвивальний аспект діяльності сучасних інклюзивно-

ресурсних центрів та закладів освіти. 



 

Місце проведення: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», Педагогічний факультет, кафедра теорії та методики 

дошкільної і спеціальної освіти (Україна), м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1; 

Спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка» ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», с. Микуличин, вул. 

Грушевського, 99 (Івано-Франківська область). 
Примітка. Микуличин – розклад руху поїздів та електричок: 

http://poizdato.net/rozklad-po-stantsii/mykulychyn/. Для учасників, які прибудуть в Івано-

Франківськ, просимо повідомити в оргкомітет про дату і час прибуття. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.  

 

Умови участі. 

До участі в конференції запрошуються: науково-педагогічні працівники та 

наукові співробітники, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових 

ступенів, магістри і практики педагогічної освіти . 

Згідно програми конференції будуть проводитись майстер-класи. Для 

бажаючих брати в них участь потрібно подбати про спортивний одяг та взуття. 

Витрати для участі у конференції (проїзд, харчування, проживання, участь у 

майстер-класах) за рахунок учасників.  

Реєстрація учасників відбудеться 14. 05. 2020 з 10.00 на базі Спортивно-

оздоровчого комплексу «Смерічка» ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», с. Микуличин, вул. Грушевського, 99 

(Івано-Франківська область). Прохання про свій приїзд попередити заздалегідь. 
Примітка. Окремі заходи будуть проведені за рахунок фінансування спонсорами 

конференції. 

Редакційний збір становить 350 гривень (покриває витрати, пов’язані з 

підготовкою та публікацією програми, збірника матеріалів конференції, 

виготовленням сертифікату учасника конференції; комісія за переказ коштів 

сплачується автором).  

Кошти за редакційний збір просимо надсилати на рахунок:  

ТВБВ 10008/0165 Філія Івано-Франківського облуправління ТА 

«Ощадбанк». Код Банку: 336503. ІПН: 2538907984. Номер карткового 

рахунку: 26201004504308, отримувач – Кузишин Галина Дмитрівна.  

 

Терміни реєстрації учасників конференції. 

Заявки учасників, тези доповідей та копії квитанцій про оплату просимо 

надіслати до 1 травня 2020 року на адресу оргкомітету: doshkilnaosvita@i.ua. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванова І.І._конференція - тези, 

Іванова І.І._конференція – заявка. 

Учасникам конференції пропонується публікація тез доповідей у збірнику 

матеріалів конференції та (за бажанням) статей у фаховому виданні «Гірська 

школа українських Карпат». З вимогами до оформлення рукопису статті можна 

ознайомитися за посиланням: http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/required. 

 

За умови своєчасного подання тез доповідей до друку учасники 

конференції одержать збірник матеріалів конференції під час реєстрації! 

http://poizdato.net/rozklad-po-stantsii/mykulychyn/
mailto:doshkilnaosvita@i.ua
http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/required


УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДОПОВІДЕЙ 

 

1) заявка на участь (формуляр додається);  

2) текст тез доповіді, оформлений відповідно до вказаних вимог.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
Приймаються тези доповіді обсягом 3-5 сторінок тексту формату А4, набрані 

в редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,0, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2,0 см, абзац – 1,25 см. Текст 

друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки. Сторінки не 

нумеруються.  

Розташування на сторінці:  

- 1-й рядок: прізвище, імʼя, по батькові автора (авторів) (вирівнювання по 

центру, шрифт жирний, розмір шрифту ‒ 14);  

- нижче (у наступному рядку): науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи, місто, країна (вирівнювання по центру, курсив, розмір шрифту ‒ 14);  

- нижче (через один рядок): назва доповіді великими літерами, напівжирний 

шрифт, розмір кегля ‒ 14, вирівнювання ‒ по центру;  

- нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст доповіді;  

- у наступному рядку після тексту доповіді з абзацу напівжирним шрифтом 

пишеться слово Література;  

- у наступному рядку друкується список літератури в алфавітному порядку, 

(розмір кегля ‒ 14); література оформляється за правилами згідно ДСТУ 

8302:2015. 

Перенесення слів у тексті доповіді і автоматична нумерація джерел у списку 

літератури не допускаються. Посилання на літературу ‒ у квадратних дужках [1, 

с. 12].  
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ  

З ОБАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
 

Текст тез…………………………………………… (4-5 сторінок) 

Література 



 

Адреса оргкомітету: 

м. Івано-Франківськ, вул. Бандери 1, кафедра теорії та методики дошкільної і 

спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». 

Е-mail: doshkilnaosvita@i.ua    

Контактні особи: 

+38 (068) 4243004 (Наталя Володимирівна – заявки на участь у конференції), 

+38 (067) 3437860 (Галина Василівна – з організаційних питань),  

+38 (050) 3730916 (Микола Михайлович – з організаційних питань), 

+38 (095) 7124568 (Маріанна Василівна – з приводу публікації матеріалів). 

 

Заявка учасника 

науково-практичної конференції 

 

1 Прізвище, ім’я, по-батькові  

2 Країна  

3 Місто  

4 Місце роботи (ЗВО, 

кафедра) 

 

5 Посада  

6 Науковий ступінь  

7 Вчене звання  

8 Поштова адреса   

9 Електронна адреса  

10 Телефон, факс  

11 Участь у семінарі (вибрати) 

- участь і виступ з доповіддю (обов’язково 

заповнити п. 12); 

- участь без виступу; 

- опосередкована участь (публікація 

матеріалів із наступною розсилкою 

збірника). 

12 Необхідне технічне 

обладнання 

 

13 Тематичний напрям   

14 Тема виступу (доповіді)  

15 Потреба у житлі  
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