
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова організаційного комітету:  

Якименко С. І. – професор, завідувач кафед-

ри початкової освіти МНУ імені 

В. О. Сухомлинського 

Члени організаційного комітету:  

Авраменко К. Б. – доцент кафедри  початко-

вої освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського 

Тимченко А. А.  – доцент кафедри початко-

вої освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського 

 

 

 

 

В с еу кр а їнс ь ка  нау ков о -

пр а кти чна  інте р не т -

ко н фер ен ція   в икла дач ів ,  

а с п ір а нт ів  т а  мол одих  

вче них  

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  
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Всеукраїнська науково-

практична інтернет-
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аспірантів та молодих вчених 
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ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ  
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м. Миколаїв 

МИКОЛАЇВСЬ КИЙ 

НАЦІОНАЛЬ НИЙ 

УНІВЕ Р СИТ Е Т  ІМЕ НІ  

В .  О .  СУХОМЛИНСЬ КОГ О  

Факу л ьт е т  д ош к ільн о ї  т а  

по ча тк ов о ї  о св і т и  

К афед р а  п оч а тк ово ї  осв і т и    

Адреса оргкомітету конференції: 

54030, Миколаїв, вул. Нікольська, 24, МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, факультет дошкільної та 

початкової освіти, кафедра початкової освіти 

 

Для участі в роботі інтернет-конференції і опуб-

лікування матеріалів необхідно зробити  оплату: 

30 грн – оргвнесок та одержання сертифікату  

30 грн – за 1 сторінку опублікування тез  

 

Кошти за участь у конференції просимо перека-

зувати на картку ПРИВАТБАНКУ: 

5168 7423 5905 5229 

Іванець Наталія Володимирівна 

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

Кафедра початкової освіти 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(головний навч. корп., кім. 402, 403). 

 

Електронна скринька: mnu_pochosvita@ukr.net 

Приймальна кафедри: (0512) 37-88-26 

 

Якименко Світлана Іванівна  

тел.  +380677433002 (з організаційних питань) 

Авраменко Квітослава Богданівна  

тел.  +380992531697 (з організаційних питань) 

Тимченко Алла Анатоліївна  

тел.  +380953131690  (з питань оформлення та 

публікації матеріалів) 

РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКО-

ВОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ  

20-21 березня 2018 р.  



Інформуємо  вас про те, що 

20-21 березня 2018 р. 

У Миколаївському національному 
університеті                                           

імені В. О. Сухомлинського  

на кафедрі початкової освіти  

відбудеться 

Всеукраїнська науково-
практична інтернет-

конференція  викладачів, 
аспірантів та молодих вчених 

 

РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ ТА         

ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Наукові напрями  
конференції: 

1. Наскрізне виховання у новій 
початковій школі  

2. Інтегрований освітній простір 
початкової школи. 

3. Проблеми підготовки вчителя 
до Нової школи.  

 

Шановні колеги! РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
українська 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Обсяг тез – 2-5 повні сторінки. Текст необхідно 

подавати сформованим у Microsoft Word. Матеріа-

ли приймаються тільки робочою мовою конфе-

ренції.  

Основний текст для тез: шрифт – 14, інтервал – 

1,5, відступ – 1,25 см, шрифт – Times New Roman. 

Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з усіх 

боків – 2 см. Номери сторінок не проставляти 

Ініціали і прізвище автора вказуються в правому 

верхньому кутку, шрифт жирний. 

Назва статті друкується великими літерами 

(шрифт жирний) по центру. 

Посилання на цитовані джерела подаються в 

квадратних дужках після цитати. Перша цифра – 

номер джерела в списку літератури, який додаєть-

ся до статті, друга – номер сторінки [1, с. 21]. 

Бібліографія подається в кінці тез після слова 

„Література” у порядку цитування й оформляються 

відповідно до загальноприйнятих бібліографічних 

вимог.  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ 

ПРО АВТОРА 

Для участі в конференції необхідно на-

діслати на електронну адресу 

mnu_pochosvita@ukr.net оргкомітету 

з поміткою ,,Конференція”: 

1) довідку про автора; 

2) доповідь (тези), оформлену відповід-

но до вимог; 

2)  копію чеку про оплату. 

Обов’язкове подання тез в електронно-

му вигляді 

e-mail: mnu_pochosvita@ukr.net 

 

Тези, що не відповідають встанов-

леним вимогам, надруковані не бу-

дуть  

Термін прийому матеріалів продо-

вжено до 30.03.2018 р. 

Філімонова Т. В., 

Науковий керівник -  проф. Якименко С. І. 

Миколаївський національний університет імені       

В. О. Сухомлинського 

ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА 

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ  

ШКОЛЯРІВ 

                   Текст текст текст текст 

Текст текст текст тест 

Текст текст текст тест 

Література: 

1. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми 

освіти : навч. посіб. / В. В. Крижко. – К. : Освіта Укра-

їни, 2005. – 440 с. 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)   

Відомості про наукового керівника: 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, 

посада) 

заповнюється у разі відсутності науко-

вого ступеня 

  

Напрям конференції   

Місце роботи (навчання), науковий сту-

пінь, вчене звання, посада 
  

Контактний телефон   

E-mail   

Поштова адреса (за зразком: вул. Леніна, 

б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)  


