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Міністерство освіти і науки України 

Маріупольський державний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІI Регіональній науково-практичній конференції «Нова 

українська школа: теорія і практика», яка відбудеться 23 лютого 2018 року на базі 

Маріупольського державного університету. 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

▪ Формування партнерського соціуму в умовах Нової української школи. 

▪ Наступність дошкільної та початкової школи в контексті реалізації Концептуальних 

положень Нової української школи. 

▪ Організаційно-педагогічне забезпечення початкової освіти: науково-методичний 

дискурс. 

▪ Організація профільного навчання в освітніх закладах: пошуки, результати, 

перспективи 

▪ Інклюзивна освіта: підходи та умови реалізації. 

▪ Професійна підготовка фахівців для Нової української школи. 

 

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, панельні дискусії. 

Реєстрація учасників конференції – 23 лютого 2018 року у фойє факультету іноземних мов 

МДУ (м. Маріуполь, пр. Миру 98-а (орієнтир «Головпоштамт») з 09.30 до 10.00. 

Пленарне засідання о 10.00. 

 

Робочі мови конференції – українська, російська. 

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді тез доповіді та 

сертифікат. 

ТЕЗИ доповідей подаються до 10.02.2018 та будуть надруковані в електронному та 

паперовому варіантах збірника матеріалів конференції. 

Тези приймаються до друку українською, російською мовами. Електронний варіант тексту 

тез обсягом 3 повні сторінки формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%)  

набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. 

Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, 

абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1; не виставляти примусові переноси, не 

архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище 

та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву 

тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна 

мати такий вигляд: Petrov_tezykonf. 

 

 Зразок оформлення тез 

УДК 371.315.6:51 Петро Іваненко 

директор ЗОШ I-III ступенів № 3 

м. Маріуполь 
 

 
Анотація укр. мовою ( 3 рядки) 

Ключові слова: (не більше 5) 

ЗАГОЛОВОК 

 
 

Текст 

ЛІТЕРАТУРА 

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в 

алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». 
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Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень 

ВАК України» № 5 за 2009 р. 

 

 Для участі у конференції необхідно: 

• до 10.02.2018 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст 

тез доповіді електронною поштою. 

 

 Фінансові умови: 

• Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та 
інші організаційні витрати) становить 100 грн., які потрібно надіслати переказом до 23.02.2018. 

• За умови заочної участі в конференції організаційний внесок становить 75 грн. 

Оплата здійснюється за реквізитами: 

Розрахунковий рахунок №31 25 42 34 10 82 03 

Банк : ДКСУ, м. Київ 

МФО : 820172 ЗКПО : 26593428 

Кошти можна сплатити особисто на кафедрі педагогіки та освіти МДУ за адресою: пр. 

Миру 98-а (орієнтир «Головпоштамт»), ауд. 102 

Електронний варіант заявки, тези доповіді та копії квитанції просимо надсилати 

електронним листом на адресу: emped@mdu.in.ua. 

Телефон для довідок : 068-110-68-40; 099-03-72-548 

 

 Довідкова інформація для учасників конференції 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез. 

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам 

або тематиці конференції. 

3. Збірник тез доповідей конференції буде надруковано після конференції та надіслано 

авторам за рахунок одержувача. 

4. Інформацію про конференцію розміщена на сайті МДУ. 
 

 

 

 
 
Прізвище, ім’я, по 

 Зразок оформлення заявки на участь у конференції 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

У ІІ Регіональній науково-практичній конференції 

«Нова українська школа: теорія і практика» 

батькові:  

Науковий ступінь, учене звання:    

Посада:  

Установа:   
 

Контактні телефони:    

E-mail:  

Адреса, на яку буде надіслано збірник тез:    
 

Тема   

Секція конференції:   

Тема доповіді:    
 

Мультимедійна презентація: ні □ /так □ 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції! 

З повагою, оргкомітет. 

mailto:emped@mdu.in.ua

