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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні викладачі, студенти, аспіранти, завідувачі закладів дошкільної 

освіти, вихователі, вчителі! 
 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській інтернет-конференції 
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В 1-МУ КЛАСІ» 

 
Конференція відбудеться 06 жовтня 2020 року на базі Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського факультет 
педагогічної та соціальної освіти. 

 
У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, 

пов’язаної з поширенням коронавірусу COVID-19 та дотриманням 
карантинних вимог, конференція проходитиме у дистанційній формі 
засобами освітньої платформи  Zoom. 

Інтернет-конференція відбудеться 06 жовтня 2020 року. 
У рамках конференції планується робота за такими напрямами 

(секціями): 



1. Наступність в освітній практиці закладів дошкільної освіти: теорія, 
практика, досвід. 

2. Техніки коучингу з наступності в практиці дошкільної та початкової 
освіти. 

3. Інноваційні процеси в університеті з підготовки майбутніх педагогів 
до практичної діяльності в умовах нової української школи. 

4. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти до реалізації 
ідей Нової Української школи: наступність і перспективи. 

 
Робочі мови читань: українська, англійська. 
Форма участі в конференції: заочна, відео презентація, онлай-виступ. 
 
Початок конференції – 10.00 у приміщенні Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (аудиторія 01.401). 
Публікація матеріалів конференції передбачається: 

• у електронному збірнику матеріалів інтернет-конференції; 
Програма конференції: 

• відкриття конференції; 
• пленарне засідання засобами освітньої платформи Zoom; 
• засідання секцій; 
• проведення круглого столу; 
• підбиття підсумків, прийняття резолюції. 

 
Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у конференції за умови 

співавторства з викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора 
наук. 

 
Умови участі у роботі конференції 

Для участі в інтернет-конференції просимо Вас до 01 жовтня 2020 
року в оргкомітет (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського, аудиторія 01.410, кафедра дошкільної освіти) 
подати: 

• заявку на участь у конференції; 
• електронний варіант матеріалів; 

Правила для повідомлень електронною поштою: тема: «Матеріали 
інтернет-конференції 2020»; до повідомлення у вигляді вкладення повинні 
бути прикріплені два файли: матеріали, оформлені відповідно до вимог 
(назва файлу – ПІБ автора_Тези/стаття); відомості про автора, заявка 
додається (назва файлу – ПІБ автора_Відомості). 

Контактна інформація: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, каб. 
01.410 

Відповідальні за проведення конференції: 
Соколовська Олександра Семенівна ( т. 0675143015) 
Вдовиченко Раїса Петрівна (т. 0503377660) 



Електронна адреса: fps.osvita2020@ukr.net 
Вимоги до оформлення матеріалів: Текст набирається в редакторі не 

нижче версії Microsoft Word 2003 for Windows. Формат А4.  
Всі поля – 20 мм( з усіх сторін) Шрифт – Times New Roman. Розмір 

шрифту – 14 pt. Інтервал – полуторний. Вирівнювання тексту – по ширині. 
Обсяг: 1-3 сторінки  
Автоматичну нумерацію, перенесення, рисунки, формули, таблиці 

рекомендується не використовувати. Необхідно розрізняти символи «дефіс» і 
«тире». 

Матеріали розміщуються в такій послідовності: ім’я та прізвище автора 
(шрифт напівжирний, справа, розмір шрифту – 14 пт.), наступний рядок під 
іменем подається – науковий ступінь, вчене звання, посада, місто, країна. 
Розмір шрифту – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1); 

Наступним рядком подається назва тез (великими літерами, 
напівжирний шрифт). 

В кінці тез подається (за необхідності) список використаних джерел. 
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за 

достовірність наданої інформації, відповідність матеріалів нормам 
законодавства, моралі та этики, професійно-змістову коректність, 
правильність посилань на літературні джерела несуть автори. 

 



ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській інтернет-конференції 

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В 1-МУ КЛАСІ» 

 
Увага! 
Заповнювати потрібно усі поля таблиці, ПІБ учасника та 

наукового керівника, назву навчального закладу, факультет/інститут та 
групу в повній формі. 

Невчасно подані, неправильно оформлені тези та відомості про 
автора(ів) та наукового керівника розглядатися не будуть 

Доповідач 
 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника 
(повна форма) 

 

Повна назва навчального закладу  

Підтвердження від керівника 
установи,  для участі у конференції 

 

Адреса на е-mail навчального 
закладу, телефон факсу навчального 
закладу 

 

Контактний телефон доповідача  
е-mail доповідача  
Обраний пріоритетний напрямок 
конференції (повна назва) 

 

Назва доповіді  

Місце роботи або навчання (повна 
форма) 

 

Наукова ступінь та звання (повна 
форма) 

 

Посада (повна форма)  
Використання проекційної техніки 
(зазначити якої) 

◌ׁ Так  
◌ׁ  Ні  

Ваша участь у конференції 
передбачає  

Виступ із доповіддю  ◌ׁ  
Тільки участь в обговоренні  ◌ׁ  
Друк матеріалів  ◌ׁ  

 
«______»___________2020 р. 
 

 
Підпис_____________ 

 


