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Міністерство освіти і науки України 

 Бердянський державний педагогічний університет  

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України 

Херсонський державний університет 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Дніпровський педагогічний коледж Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара 

 

 

 

71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

18 вересня 2019 року факультет психолого-педагогічної освіти та 

мистецтв проводить ІІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-
конференцію «Підготовка майбутніх педагогів у контексті 
стандартизації початкової освіти». 

 

Запланована робота таких секцій: 
1. Нова українська школа: реалії та перспективи. 

2. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: сучасні 

виклики. 

3. Психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців. 

4. Розвиток особистості молодшого школяра на етапі створення 

стандартів нового покоління. 

5. Творчий потенціал мистецької освіти. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ СЛІД переслати анкету учасника 

(Додаток 1) до 5 серпня 2019 року та матеріали доповіді (Додаток 2) до 

2 вересня 2019 року електронною поштою за адресою: 

fppom.bdpu.conf2017@gmail.com  

Матеріали конференції будуть БЕЗКОШТОВНО опубліковані в 

електронному збірнику. За бажанням автора статтю можна опублікувати у 

фаховому збірнику «Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Педагогічні науки», вимоги до якого містяться 

на сайті БДПУ (http://pedagogy.bdpu.org/) 

  

          Оргкомітет  
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Додаток 1 

 

Заявка учасника 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації 

початкової освіти» 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада,  місце роботи (повна назва 

закладу, установи, організації) 

 

Контактний Е-mаіl  

Контактний номер телефону  

Назва доповіді (виступу)  

Тематичний напрямок, за яким 

плануєте взяти участь 

 

 

 



Контактна інформація 

Теl. 066-140-23-56 Попова Ольга Іванівна 

096-425-32-74 Мухіна Тетяна Євгеніївна  

E-mail: fppom.bdpu.conf2017@gmail.com 

Додаток 2 

Вимоги 

до оформлення доповідей для публікації в збірнику матеріалів 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації  

початкової освіти» 

 

Матеріал подається українською мовою обсягом до 5 сторінок. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри 

сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, береги: лівий – 

30 мм, нижній і верхній – 20 мм, правий – 15 мм. Сторінки без нумерації. 

Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм. Вирівнювання – по 

ширині. 

У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та 

прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад; нижче 

через інтервал (по центру) великими літерами напівжирним шрифтом – 

НАЗВА ДОПОВІДІ (СТАТТІ); рядком нижче подається саме матеріал та 

список використаних джерел (література оформляється відповідно до 

ДСТУ 8302:2015 з офіційними виправленнями у 2017 р.). 

Наприклад,  

 

Оксана Іванова, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Текст текст текст текст текст текст текст ….  

 

Список використаних джерел 


