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Умань 2021 

Шановні студенти! 

 

Маємо за честь запросити Вас взяти участь  

у роботі конференції  

 

 

Офіційна мова конференції – українська 

 

 

 

На конференції планується робота таких секцій: 

 

 Інноваційні технології навчання молодших 

школярів. 

 Компетентнісний підхід у початковій школі. 

 Організаційно-педагогічні умови освітнього 

процесу у новій українській школі. 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА! 
 

Організаційний внесок: 100 грн. Обсяг тез – до 

34 повних сторінок.  

 

 



Для участі у роботі конференції необхідно надіслати  

до 9 квітня 2021 року 

– заявку на участь у конференції (Наприклад: Сич М.В._заявка) 

– матеріали доповіді (Наприклад: Сич М.В._тези) 

– грошові перекази (Наприклад: Сич М.В._чек) 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
1. До друку приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату 

А4, включаючи ілюстрації і таблиці, підготовлені у форматі MS 

Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc за 

нижчезазначеною схемою: 

 прізвище автора – шрифт Times New Roman 14; 

напівжирний; 

 місце навчання – шрифт Times New Roman 14 курсив; 

 назва тез – шрифт Arial 16, напівжирний; 

 текст тез – шрифт Times New Roman 14; 

 Міжрядковий інтервал – 1,5.  

 Поля тексту 2,5 см з усіх боків.  

 Абзац – 1,5 см. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 
 

Сич Марія Вікторівна 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Науковий керівник: 
д.п.н., професор Комар О. А. 

 

ПРОФЕСІОГРАМА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

Текст 
 

Список використаних джерел: 

2. За результатами конференції будуть опубліковані 

тези в електронному збірнику «ПЕРШІ КРОКИ НА НИВІ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».  

3. Для участі в конференції треба надсилати тези по 

Інтернету: 

– тези в електронному вигляді, заявку учасника та 

копію чеку про оплату надсилати за адресою: 

kmt110konf@gmail.com Назва файлу повинна містити 

прізвище та ім’я автора (першого співавтора). 

– Грошові перекази надсилати на електронну картку 

Приват Банку 4149 4991 1681 2189 Вовкогон Вікторія 

Володимирівна 

 

Матеріали будуть розміщені на WEB – ресурсі за 

адресою: http://sno.udpu.edu.ua 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції:  

+380 67 75 55 733 – Комар Ольга Анатоліївна 

+380 68 323 53 55 – Сич Марія Вікторівна 

+380 97 63 60 617 – Байдюк Любов Миколаївна 

mailto:kmt110konf@gmail.com


 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція  

«Освітній процес початкової  

школи: досвід, проблеми, перспективи»  

 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові   

Повна назва вищого 

навчального закладу 

 

Назва факультету і курс 

навчання 

 

Назва матеріалів доповіді    

Секція  

Відомості про наукового 

керівника (П. І. П., науковий 

ступінь, вчене звання) 

 

Контактний телефон  

Електронна адреса  

 


