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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА МОЛОДІ НАУКОВЦІ! 

Запрошуємо Вас до участі у  Всеукраїнській студентській  

науково-практичній інтернет-конференції  

 

«РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: 

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  
 

Конференція відбудеться 27-28  жовтня  2022 р. у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника 
 



Тематичні напрями конференції: 
1. Актуальні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів молодшого 

шкільного віку в Новій українській школі. 

2. Інновації в освітньому процесі початкової школи: історична ретроспектива і  

сучасність.  

3. Психолого-педагогічні та соціальні умови формування особистості учнів 

молодшого шкільного віку в освітньому середовищі Нової української школи. 

4. Дистанційне і змішане навчання в умовах війни. 

5. Проблема наступності  освітнього процесу в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти. 

6. Організація інклюзивної освіти в середовищі  Нової української школи. 

7. Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкових 

класів у контексті стандартизації. 

 

Онлайн обговорення за напрямами конференція відбудеться 27 жовтня 2022 

р. 

Мови конференції: українська, англійська. 

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну пошту 

оргкомітету:  

- Тези доповідей. 

- Анкету-заявку (відомості про авторів, наукового керівника і навчальний 

заклад). 

- Копію рецензії наукового керівника. 

 

Заявку учасника та тези необхідно до 21 жовтня 2022 р. включно надіслати на 

e-mail primary_education@ukr.net, вказавши в повідомленні: Прізвище_заявка, 

Прізвище_тези.  

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів.

  

Отримання заявки на участь і відповідність оформлення тез буде 

обов’язково підтверджено нашим листом-повідомленням електронною поштою 

до 26 жовтня 2022 р. Матеріали конференції будуть надіслані на електронну 

адресу, що зазначена в анкеті учасника конференції (сертифікат, програма, 

матеріали конференції). 

Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються і 

автору не повертаються. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей 

з незадовільною якістю.  

         

Контактні телефони: Кіліченко Оксана Іванівна +38067-37-17-696 

                                       Оліяр Марія Петрівна +38097-15-37-294  

  



 

    
ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

«РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА:  

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

Прізвище, ім'я та по батькові  

Назва навчального закладу, 

факультету, курсу 

 

Місто, країна  

Контактний Е-mаіl  

Контактний номер телефону  

Напрям роботи конференції  

Назва доповіді/тез  

Форма участі: 

Необхідне підкреслити 

Виступ з доповіддю  

Участь в обговоренні 

Збірник матеріалів: електронний 

варіант 

Даю згоду на друк матеріалів та 

використання моїх персональних 

даних 

Дата 

 

Підпис 

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

 

– гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль – 14 пт., поля – 20 мм. 

Перший рядок - ЗАГОЛОВОК матеріалів друкується великими літерами 

(напівжирним шрифтом, розміщення по центру сторінки); 

Другий рядок - містить прізвище та ініціали автора (напівжирний курсив, 

вирівнювання за правим краєм сторінки); 

Третій рядок - курс, факультет (вирівнювання за правим краєм сторінки) 

Четвертий рядок - прізвище та ініціали наукового керівника, його вчений 

ступінь (напівжирний курсив, вирівнювання за правим краєм сторінки); 

П’ятий рядок - назва навального закладу (без абревіатур), місто та країна 

(курсивом, вирівнювання за правим краєм сторінки); 

– пропустивши рядок, подається основний текст доповіді (3-5 сторінок) через 

1,5 інтервала, розміщення за шириною сторінки, абзац – стандартний відступ  

1,25; 

– у кінці основного тексту подається СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису. 

Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно і подається в окремому 

файлі. Усі ілюстрації супроводжуються підписами. 

Матеріали конференції будуть друкуватися в авторській редакції. 


