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Шановні колеги, здобувачі! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи», 
яка відбудеться 6-7 жовтня 2022 року в м. Умань.  

 
За результатами конференції буде видана електронна програма та збірник  

матеріалів конференції. 
 
 
 
 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Педагогічна освіта в умовах Євроінтеграції 

2. Теоретичні аспекти модернізації освітньго процесу в Україні і за 

кордоном 

3. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи у 

контексті інтергаційних змін 

4. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах реалізації 

концепції «Нова українська школа» 

5. Інтеграція у проблемному колі інноваційного навчання 

6. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи 
  



Форма участі: дистанційна (online). 
 

Для участі у конференції необхідно до 23.00 год. 30 вересня 2022 року: 

• надіслати назву теми виступу в електронному вигляді, заявку учасника та 

копію чеку про оплату за адресою: kmt110konf@gmail.com Назва файлу повинна 

містити прізвище та ім’я автора. 

Комар_Заявка, Комар_Внесок, Комар_Тези 

• надсилати грошові перекази у сумі 80 грн (онлайн участь) та (або) 120 грн. (тези 

до 4 сторінок) на картковий рахунок 5168752080213930 (Приватбанк) Комар Ользі 

Анатоліївні 

Матеріали будуть розміщені на web-ресурсі за адресою: http://sno.udpu.edu.ua 
 
Примітка:  

1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково 
надішле підтвердження.  

2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету. 
Контакти організаційного комітету: 

+380 67 75 55 733 – Комар Ольга Анатоліївна 
+380 68 323 53 55– Сич Марія Вікторівна 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: Обсяг наукових тез – до 4 сторінок;  
Орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman;  Кегель – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5; Список використаних джерел повинен бути оформлений 
відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, 
затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2015 року № 342).  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Секція 2. Теорія і методика навчання  

Комар Ольга Анатоліївна,  
доктор педагогічних наук, професор 

кафедри фахових методик та  інноваційних 
технологій у початковій школі   

Уманський державний педагогічний  
університет імені П. Тичини  

м. Умань, Україна  
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СКЛАДЕНИХ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
Текст ... 
Список використаних джерел:    

http://sno.udpu.edu.ua/


ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
на участь у 

Всеукраїнській науково-практичній  
Інтернет-конференції 

«Тенденції сучасної підготовки майбутніх вчителів початкової школи» 

Прізвище _______________________________________________________ 

Ім’я ____________________________________________________________ 

По батькові _____________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________ 

Установа _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Назва матеріалів доповіді _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Секція №________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Координати для контакту:  

Адреса __________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Телефон (моб.) ____________________________________________________ 

 
 


