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До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, 

науковці, представники всіх ланок і галузей освіти  

 

 

Інформація про захід  
 

Організатором є кафедра теорії і практики початкової освіти факультету 

початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (http://www.slavdpu.dn.ua/) та на цифровому 

порталі кафедри (http://psll.paradox.dn.ua/). 

Кожен учасник конференції отримає сертифікат із зазначенням кількості 

навчальних годин (12 годин). 

За результатами конференції планується видання збірника тез наукових 

доповідей, якому буде присвоєно індекс УДК.  

Учасники, які бажають опублікувати наукову статтю можуть ознайомитись з 

умовами публікації у спеціалізованому виданні України – електронному збірнику 

наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» (режим 

доступу до видання: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/). Журнал внесений до Переліку 

наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (наказ 

МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. Збірник включено до бази даних Index 

Copernicus (Польща), індекс видання становить 2018:70.17. 

 

Інформація про участь 

 

Учасникам необхідно до 15.05.2021 року (включно) заповнити online анкету-

заявку учасника конференції за посиланням https://forms.gle/fzMriarqA45oaYZ46 та 

надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом із відсканованою копією 

квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу 

profpedconference@gmail.com  

Робочі мови заходу: українська, англійська та ін. 

Форма участі: дистанційна. Усі, хто зареєструвався, отримують посилання для 

входу на конференцію на електронну адресу, зазначену в реєстраційній формі. 
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Основні тематичні напрями конференції Вимоги до оформлення тез 

 

✔ Інноватизація освітнього процесу в закладах дошкільної, початкової, середньої 

та позашкільної освіти. 

✔ Професійна освіта в контексті її реформування. 

✔ Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів. 

✔ Реформа мистецької освіти. 

✔ Міжкультурна комунікація в освіті (для учасників поєктів  Erasmus +). 

 

Вимоги до оформлення тез 

 

✔ Обсяг тез до 3-х сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова. 

✔ Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word (розширення .docx, 

.doc, .rtf). 

✔ Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без нумерації сторінок. 

✔ Шрифт тексту – 14 Times New Roman, рядки без переносів. 

✔ Параметри абзацу основного тексту: 

− вирівнювання – за шириною; 

− міжрядковий інтервал – 1 пт; 

− відступ першого рядка – 1,25 см; 

− інтервал між абзацами – 0 пт. 

У документі не застосовуються колонтитули та зноски. 

✔ Перший рядок (шрифт напівжирний, усі прописні, вирівняні по центру) – 

назва тез; другий рядок (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по центру) − 

прізвище та ініціали автора; третій рядок (шрифт курсив, вирівняний по центру) − 

навчальний або робочий заклад, місто, країна. 

✔ Література: до 5-ти джерел. 

 

Наприклад: 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Гаврілова Л.Г. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

✔ Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються. 

✔ Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» (до 5-ти 

джерел) за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті 

посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера 

джерела за списком, а через кому – номер сторінки, наприклад: [5, с. 57–61]. 
 

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції 

(наприклад, Гаврілова_тези.doc). 
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який 

виконаний або оформлений з порушенням наведених вище вимог. 

Електронні версії збірника тез та сертифіката будуть надіслані учасникам на 

електронну адресу, вказану в заявці протягом місяця після конференції. 

 



Організаційний внесок 

 

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 250 грн. і 

використовується на покриття витрат, пов’язаних із редагуванням, технічним 

опрацюванням, друком збірки тез доповідей та виготовленням сертифікатів.  

2. Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок 

відповідального за логістику організації: ПриватБанк 4731 2191 1334 6690 

(одержувач – Гаврілова Людмила Гаврилівна, призначення платежу – «Оргвнесок за 

участь у конференції»). Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами 

доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою (наприклад, 

Гаврілова_квитанція). 

3. Паперові матеріали конференції (збірник тез та сертифікат) будуть 

відправлені учасникам на поштову адресу. 

 

Контакти 

 

T:+ 380502645399 Хващевська Ольга Олександрівна (координатор конференції);  

@: profpedconference@gmail.com   

mailto:profpedconference@gmail.com

