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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Шляхи реалізації компетентнісного 

підходу в змісті дошкільної освіти», яка відбудеться 9 – 10 червня 

2022 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький).  

До участі запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, аспіранти, докторанти, здобувачі першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

 

Напрями роботи конференції 

1. Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі 

дошкільної освіти. 

2. Практичні аспекти впровадження компетентнісного підходу в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

3. Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в 

різних освітніх напрямах Базового компоненту дошкільної освіти. 

4. Сучасні підходи до організації розвивального та безпечного 

освітнього середовища в закладі дошкільної освіти. 

 

Робочі мови конференції: українська. 

Форма участі – дистанційна, заочна. 

Умови участі в конференції  
За результатами конференції буде видано збірник матеріалів, який 

розміщуватиметься на офіційному сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка у вкладці 

«Наукова робота» кафедри методик дошкільної та початкової освіти». 

Вартість матеріалів конференції становить:  

• електронна версія сертифіката учасника та програми – 60 грн.;  

• електронна версія збірника матеріалів конференції, програми та 

сертифіката учасника – 150 грн. 

Електронну версію матеріалів конференції буде надіслано на 

зазначений у реєстраційній формі e-mail.  

Оплату надсилати на картку Приватбанку № 4731 2196 4552 2404 

(одержувач – Тищенко Марія Олександрівна). Примітка: здійснюючи оплату 

обов’язково необхідно вказати прізвище та ініціали автора в призначенні 

платежу (наприклад, конференція Петренко Н. О.). 

Інформація про участь 

Для участі в конференції просимо надіслати до 5 червня 2022 р. 

(включно) наступні матеріали: 



1) реєстраційну картку учасника (назва файлу – Петрова О. С._заявка); 

2) тези (до 5 сторінок) (назва файлу – Петрова О.С._тези); 

3) скан-копію квитанції про оплату. 

 

Усі матеріали подаються в електронному вигляді на е-mail: 

kdpukmpn12@ukr.net 
 

Контакти оргкомітету 

Відповідальний секретар: 

Тищенко Марія Олександрівна,  

тел.: +38 068 2501074 або +380660726796 

E-mail: kdpukmpn12@ukr.net 
 

Вимоги до оформлення тез 
Обсяг – 3-5 повних сторінок формату А4, включаючи літературу. 

Стандарти: кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – верхнє, 

нижнє, ліве, праве – 20 мм, абзацний відступ – 1 см, шрифт – Times New 

Roman. 

Текст без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Всі 

ілюстрації, схеми, таблиці подаються чорно-білими, «вмонтовуються» в 

основний текст статті і подаються у вигляді окремих файлів у одному з таких 

форматів: PCX, JPG, BMP, MS Word (формат А 5). 

Тези мають бути ретельно перевірені щодо наявності орфографічних та 

стилістичних помилок. Унікальність тексту не менше 60 %. 

 

Структурні елементи тез 

1. Проблема, її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. 

2. Короткий огляд публікацій (виділення невирішених проблем). 

3. Мета доповіді (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу, обґрунтування результатів 

дослідження. 

5. Висновки, перспективи. 

6. Література. 

 

Порядок оформлення статті 

Прізвище, ім’я та по-батькові автора/авторів (відомості по кожному 

надаються окремими рядками (по центру, жирно, кегль 14). 

Назва організації без скорочень (по центру, кегль 14). 

НАЗВА (через 1 рядок, по центру, жирний шрифт, всі великі літери, 

кегль 14). 

Основний текст – через 1 рядок, по ширині, абзацний відступ 1 см., 

кегль 14, без переносів слів, допускається використання однакових лапок « » 

і апостроф ’). 
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Література (по центру, жирний шрифт), бібліографічні джерела 

оформлюються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. 

Заголовок. Загальні вимоги та правила складання». 

 

Приклад оформлення 

 

УДК 

Петренко Ірина Іванівна 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

(м. Кропивницький, Україна) 

 

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ В 

УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. 

Література: 



 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА УЧАСНИКА 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Шляхи реалізації компетентнісного підходу в змісті дошкільної освіти» 
 

9 – 10 червня 2022 року 
 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  

Здобувач … рівня вищої освіти – першого 

(бакалаврського), другого (магістерського), третього 

(освітньо-наукового / освітньо-творчого) – вказати 

 

Науковий керівник (для здобувачів першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) рівня 

вищої освіти) Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада наукового керівника 

повністю 

 

Науковий ступінь, звання (повністю)  

Посада (повністю)  

Місце роботи (повне найменування) чи навчання  

Тема доповіді  

Напрям роботи конференції  

Телефон  

E-mail  

 

 

Підписавши цю реєстраційну картку, Ви підтверджуєте достовірність та правильність 

зазначеної вище інформації та погоджуєтесь на розміщення Вашої статті у відкритому 

доступі на сайті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

 

 

 

            _________________________     __________________________________ 

                             Підпис                                                              Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

 

 


