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Шановні студенти, магістранти! 
 

Маємо за честь запросити Вас взяти участь  
у роботі конференції та виступити з доповіддю або 

повідомленням 
 

Робоча мова конференції – українська 
 

На конференції пропонується робота таких секцій: 
 

∆ Інноваційні технології у підготовці вчителя  
∆ Застосування інноваційних технологій у навчально-

виховному процесі ЗОШ 
∆ Формування громадянських цінностей в школярів у 

начально-виховному процесі школи 
∆ Особливості організації навчального процесу у сільській 

школі 
∆ Формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя у процесі навчальної діяльності 
 

 
УВАГА! 

 
Публікація платна: 25 грн. за стор. Обсяг наукової статті від 8 

повних сторінок, а тез – до 3 повних сторінок.  
За неповну сторінку плата така ж як і за повну!  
 



Для участі у роботі конференції необхідно до 28 лютого 2014 року надіслати  
– заявку на участь у конференції; 
– матеріали доповіді; 

   - грошові перекази 
 

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 або *.rtf в шаблоні Normal.dot за нижчезазначеною схемою: 

 Прізвище автора набирати шрифтом Times New Roman 14; напівжирний; 
 місце навчання набирати шрифтом Times New Roman 14 курсив; 
 назва тез набирається шрифтом Arial 16, напівжирний; 
 текст тез набирати шрифтом Times New Roman 14; 

Інтервал між стрічками тексту – 1,5. Поля тексту 20 мм з усіх боків. Абзац – 10 
мм. 

2. За результатами конференції будуть опубліковані тези в 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: fakam110@ukr.net Назва файлу повинна містити прізвище та 
ім’я автора (першого співавтора). 

 
На одну статтю (тези) розсилається один авторський екземпляр збірника тез.  

 
 
 
 
 
 
 

Контактні телефони:  секретар (096 45 85 144) Наталія Григорівна 
          (063 049 89 28) Надія Юріївна 
 
Організатори конференції: Коберник Галина Іванівна (0679984564) 
                                                Комар Ольга Анатоліївна (0677555733) 

 
 

Грошові перекази надсилати за адресою: 
20308. Черкаська обл. м. Умань, 8 поштове відділення а/с __820 

на ім’я  Бортник Н.Ю. 
Статті та тези доповідей надсилати на електронну адресу: 

Email: fakam110@ukr.net 



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній  
ІНТЕРНЕТ-конференції  

«Проблеми початкової школи: традиції та інновації» 
 

 
Прізвище _____________________________________________________ 
Ім’я __________________________________________________________ 
По-батькові ___________________________________________________ 
Установа ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Назва матеріалів доповіді _______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Секція ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Координати для контакту:  
Індекс ______ 
Адреса _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон (роб., дом., моб.) _______________________________________ 
 
 
ПЛАНУЮ (потрібне підкреслити) 
– виступити з доповіддю 
– виступити з інформацією 
– взяти участь як слухач 
– не зможу взяти особисту участь 
 
 
Дата               Підпис 

_______________ 
 
 


