
Шановні науковці, викладачі, педагоги-

практики, аспіранти, 

студенти! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

До участі запрошуються науковці, викладачі, 

аспіранти, докторанти, студенти, педагоги- 

практики. 

Тематичні напрями конференції (секції): 

 

1.Актуальні проблеми дошкільної освіти в 

умовах інтеграції України в європейський 

освітній простір. 

2. Дошкільна освіта та розвиток особистості. 

3. Новітні тенденції наступності дошкільної і 

початкової ланки освіти. 

4. Підготовка фахівців дошкільної освіти в 

умовах зміни освітньої парадигми: досягнення, 

протиріччя, перспективи. 

Умови участі в конференції 

Для участі у конференції Вам необхідно: 

оформити «Заявку на участь» та надіслати її 

електронною поштою разом з матеріалами 

доповіді на поштову адресу оргкомітету. 

Робочі мови конференції:українська, 

російська, англійська, польська, угорська. 

Участь у конференції безкоштовна. Форма 

участі в конференції - дистанційна. 

Кінцевий термін подачі матеріалів 

доповідей – до 20 жовтня 2017 року. 

Файли називати: «Ivanov_zajavka.doc», 

«Ivanov_tezu. doc» 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті 

http: www.msu.edu.ua для публічного 

обговорення. 

Збірник матеріалів конференції планується 

тільки в електронному варіанті, який буде 

розміщений на сайт і http: www.msu.edu.ua 

Дата проведення Інтернет-конференції: 

26 жовтня 2017р. 

Адреса оргкомітету: 

89600, Закарпатська область, м. Мукачево, 
вул. Я.Коменського, 59 (каб. 201) 

тел.(03131) 2-11-09 - кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Адреса електронної пошти: 
konf_27-28@ukr.net 

Контактні телефони: 

0508787638 - Атрощенко Тетяна 

Олександрівна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти 

0506714127 - Іванова Вікторія 

Вікторівна, канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти 
 
 
 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У 
КОНФЕРЕНЦІЇ

http://www.msu.edu.ua/
http://www.msu.edu.ua/
mailto:konf_27-28@ukr.net


 
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Заявка та тези доповідей учасники 

конференції надсилають в електронному вигляді 

на адресу електронної пошти - konf_27-

28@ukr.net 

Обсяг тез доповідей - не більше 3 сторінок 

тексту формату А4, набраного у редакторі MS 

Word. Усі поля - 20 мм., гарнітура - Times New 

Roman, кегль (розмір) -12, міжрядковий інтервал -

1,0. Рисунки необхідно виконати у тому ж 

редакторі за допомогою функції «Створити 

рисунок». Не допускаються рисунки як растрові 

зображення або такі, що не піддаються 

редагуванню. 

У лівому верхньому кутку - код УДК. У 

наступному рядку з правого боку - ініціали та 

прізвище автора(ів), науковий ступінь і вчене 

звання, посада, місце роботи (курс, освітній 

ступінь, місце навчання). Нижче через один 

інтервал вказується назва доповіді - 

ПРОПИСНИМИ літерами симетрично тексту. 

Нижче через один інтервал - текст доповіді з 

абзацним відступом 1,25 см. 

Роботи студентів доповнюються сканованою 

копією рецензії-рекомендації наукового керівника 

(з його підписом, завіреним печаткою 

факультету). Також бажано вказати контакти 

керівника (телефон і e-mail) 

Тези доповідей будуть розміщені в Збірнику 

тез за результатами конференції тільки в 

електронному вигляді. 

Тези доповідей, які не відповідають 

вищевказаним вимогам, не 

розглядаються!!!Матеріали включаються до 

збірника в авторській редакції. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у 

Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

(м. Мукачево, 26 жовтня 2017 року) 

Прізвище, ім'я, по батькові ____________  

Науковий ступінь (курс навчання) _________  

Вчене звання (освітній ступінь) ___________  

Місце роботи, посада, навчання, __________  

Адреса (з індексом) ________  

Телефон/Факс _____________  

E-mail ____________________  

Назва секції _______________  

Назва доповіді ____________  

Всі пункти заявки обов'язкові для 

заповнення! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННО-

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

К.Д.УШИНСЬКОГО» 

 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

 

26 жовтня 2017 р. 

Мукачево 
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