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Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  
«Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх 

учителів: сучасні реалії та виклики»» 
20 вересня 2022, м. Бердянськ, Україна 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Запрошуємо науковців, викладачів ЗВО, докторантів, аспірантів, 

учителів та всіх, кого цікавлять проблеми педагогічної освіти, взяти участь у 

роботі інтернет-конференції. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 

1. Нова українська школа: реалії та перспективи. 

2. Підвищення якості професійної підготовка майбутніх учителів 

початкової школи: сучасні виклики. 

3. Психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців. 

4. Розвиток особистості здобувача початкової освіти в контексті 

стандартизації нового покоління. 

5. Життєвотворчий  потенціал мистецької освіти: теорія та практика. 

 

Форма участі в інтернет-конференції 

 

Форма участі – заочна (дистанційна).  

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді 

тез доповіді у збірці матеріалів конференції. 

Робоча мова конференції: українська, англійська. 

Останній термін подачі статей – 5 серпня 2022 року (включно). 

За матеріалами інтернет-конференції планується видання збірника 

наукових праць. 

 

 

 

 

 



Умови участі в конференції 

 

Для участі в конференції необхідно до 5 серпня 2022 р. подати на 

адресу електронної пошти conf.bdpu.2020@gmail.com наступні документи: 

а) заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1); 

б) тези (Додаток 2); 

в) копію квитанції про сплату (оплату здійснювати тільки після 

отримання підтвердження, що матеріали прийнято до друку). 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНШИХ ЗВО 

 

Картка Приватбанк      5168742729266506 

НЕСТЕРЕНКО Марина Миколаївна  

Оплата за участь у конференції 250 грн. 

 

Призначення: 1. конкретизуємо наукову послугу (обов’язково – наприклад, 

друк тез конференції),  

                2. ПІБ учасника конференції (обов’язково). 

 

Увага! Участь здобувачів вищої освіти у роботі конференції – тільки у 

співавторстві з науковим керівником. 

Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що 

прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені 

першого автора та набираються латинськими літерами (наприклад: 

Komarova_tezy, Komarova_zayavka, Komarova_splata). 

Відповідальність за зміст та достовірність інформації (тез) несуть 

автор(и). 
 

 

Контактна інформація: 

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, 

просимо звертатись за телефоном: +38(066) 140-23-56 ПОПОВА Ольга 

Іванівна; +38(066) 471-52-60 НЕСТЕРЕНКО Марина Миколаївна. 
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Додаток 1 

 

Заявка учасника 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  

«Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: 

сучасні реалії та виклики» 

 

 

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 

 

 

 



Додаток 2 

Вимоги 

до оформлення доповідей для публікації в збірнику матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  

«Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: 

сучасні реалії та виклики» 

 

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, ЗВО; нижче через інтервал 

(по центру) великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА 

ДОПОВІДІ; рядком нижче подається саме матеріал та список використаних 

джерел (література оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 з 

офіційними виправленнями у 2017 р.). 

Наприклад,  

 

ІВАНОВА Оксана, 

кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, Бердянський державний 

педагогічний університет 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Текст текст текст текст текст текст текст ….  

 

Список використаних джерел 
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