
       
КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ В ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ: 

ЗВАЖЕНІСТЬ, ОБІЗНАНІСТЬ, ДОСВІД 

V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

15 вересня 2022 року 

 

Інформаційний лист 

Робочі мови: українська, англійська 

Локація 

конференції: 

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної освіти 

проспект П. Тичини, буд. 22-Б, м. Київ, 02152 

Мета 

конференції: 

об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот задля обміну науково-

практичним досвідом роботи з питань організації дошкільної та початкової 

освіти на засадах взаєморозуміння, співробітництва, захисту прав та свобод; 

поширення освітніх стратегій, спрямованих на оволодіння дітьми 

універсальними цінностями та моделями поведінки, що складають основу 

культури світу. 

Вартість 

публікації тез на 

платформі 

конференції: 

безкоштовно 

Реєстрація 

учасників: 

здійснюється з 1 серпня по 10 вересня 2022 р. за покликанням: 

http://surl.li/cnsfe  

 

 

 

Сертифікати 

учасникам: 

З 1-го жовтня за результатами участі в Конференції всі учасники 

безкоштовно отримають електронний сертифікат, який можна 

буде завантажити за покликанням:  

 http://surl.li/cnsfb  

 

 

Матеріали 

конференції 

Тези необхідно надіслати не пізніше 10 вересня 2022, підписавши файл: 

Тези_Прізвище на Е-mail: kmpdpo.ippo@kubg.edu.ua 

Контакти для 

довідок 

Дятленко Наталія Михайлівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, 

канд. психол. наук – n.diatlenko@kubg.edu.ua тел. 050-444-03-16  

Цибульська Світлана Михайлівна, старший викладач кафедри дошкільної та 

початкової освіти, канд. пед. наук – s.tsybulska@kubg.еdu.ua тел. 095-063-60-07 

Шопіна Марина Олександрівна, доцент кафедри дошкільної та початкової 

освіти, канд. психол. наук – m.shopina@kubg.edu.ua тел. 066-836-77-87 

Цільова 

аудиторія: 

педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, студенти, магістранти, 

аспіранти, докторанти, методисти, викладачі закладів післядипломної та вищої 

освіти, інші зацікавлені особи. 

http://surl.li/cnsfe
http://surl.li/cnsfb
mailto:n.diatlenko@kubg.edu.ua
mailto:s.tsybulska@kubg.еdu.ua
mailto:m.shopina@kubg.edu.ua


ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Соціально-культурологічні та організаційні аспекти впровадження демократичних принципів 

в українських та зарубіжних закладах освіти. 

2. Заклад дошкільної освіти як первинна складова реалізації культури демократії в освіті. 

3. Нова Українська школа в царині демократичних змін: правила, практики, підходи. 

4. Новаторські стратегії у післядипломній освіті педагогів: інноватизація та демократизація 

освітнього процесу. 

5. Інклюзивність освітнього закладу як мірило демократичності, захисту прав та свобод 

молодого покоління. 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Обсяг тез: 3-6 сторінок книжкового формату А4. 

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи 

пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: 20 мм з 

усіх сторін. ПРИМІТКА. У тексті забороняється користуватися автоматичними нумерованими і 

маркованими списками, посиланнями. Всі нумерації і маркери виставляються вручну. 

Вимоги до оформлення ілюстрацій: тези доповідей можуть містити не більше однієї-двох 

ілюстрації, що вставляються в тексті після тих абзаців, у яких вони вперше згадуються. Розширення 

для ілюстрацій – jpg або gif. 

Вимоги до оформлення таблиць: до тез пропонується вставляти не більше однієї. Таблиці 

виконуються за допомогою майстра «Таблиця» і розміщуються відразу після абзацу, в якому вони 

вперше згадуються. 

Порядок розміщення матеріалу. Назва тез набирається ПРОПИСНИМИ літерами по центру 

сторінки. Далі в правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я по батькові автора; посаду, повну 

назву установи, де працює автор; наукову ступінь, вчене звання (за наявності). Нижче в рядку – 

Анотація (два-три речення). Нижче в рядку – ключові слова через крапку з комою. Бажано зазначати 

список використаних джерел. 

 

Матеріали в збірнику конференції буде подано в авторській редакції. 

 

Вимоги до оформлення списку використаних джерел: 

Тези доповідей можуть подаватися без списку використаних джерел. Перелік використаних 

джерел повинен включати не більше 5 найменувань. Бібліографічні відомості про джерела 

подаються мовою оригіналу за Ванкуверським стилем (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com). 

Наприклад: 

1. Гаврисюк В.К., Ячник А.І., Беренда Е.А. Аналіз перспектив застосування функціональних тестів з 

ходьбою у хворих на хронічні захворювання легенів. Укр. ульмонологічний журнал. 2004;3(5):46-50. 

2. Савченко В.М. Автоматизація прогнозування загострень та наслідків лікування бронхіальної 

астми. В кн.: Доніч С.Г., Солдатченко С.С., Савченко В.М. Прогнозування загострень бронхіальної 

астми. Дніпропетровськ: «ИМА-пресс»; 2010: 86-120. 

3. Гацко О.В. Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі. Навч.-метод. посіб. для студентів 

ІІ-IV курсів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

«Педагогічна практика у загальноосвітньому закладі» (2 вид.). КУБГ; 2017. 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ЧЕКАЄМО ВАШІ НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ! 

http://www.amamanualofstyle.com/

