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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Кафедра дошкільної освіти Маріупольського державного університету 

запрошує до участі у роботі Всеукраїнської Інтернет-конференція 

викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених «Еволюційні процеси 

в галузі дошкільної освіти: інноватика, досягнення, перспективний 

досвід», яка відбудеться 27 листопада 2020 року. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Підготовка кадрів для системи дошкільної освіти. 

2. Сучасні освітні технології навчання і розвитку дітей дошкільного віку. 

3. Інклюзія в дошкільній освіті: перспективний досвід. 

 

Робоча  мова конференції: українська. 

 

Етапи  проведення конференції: 

І етап  -  до 08 листопада 2020 року учасники конференції повинні 

надіслати заявку на участь у роботі конференції, тези та копію оплати 

організаційного внеску на електронну адресу кафедри: 

doshkilniki.mgu@gmail.com 

б) про умови публікації читайте детальніше у додатку 2 до листа «Вимоги 

до оформлення матеріалів»; 

в) заявки та матеріали тез надсилати окремими файлами. Зразки 

оформлення файлів:  

mailto:doshkilniki.mgu@gmail.com


 

МихайловаІ.О._Заявка (додаток 1), МихайловаІ.О._Тези  (додаток 3),  

МихайловаІ.О._Оплата; 

г)   пересилка  програми конференції і сертифікату здійснюється 

самооплатою згідно розцінок «Нової пошти». 

ІІ етап – Всеукраїнська Інтернет-конференція викладачів, студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: 

інноватика, досягнення, перспективний досвід» відбудеться 27 листопада 

2020 року на офіційній сторінці Facebook кафедри дошкільної освіти 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100041367632376). Додаткова 

інформація про режим роботи конференції буде надіслана учасникам на 

електронну пошту. 

Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн. (в 

організаційний внесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка 

електронного збірника, друк програми і сертифікат). 

Кошти переказувати на  рахунок Маріупольського державного університету –  

Р/р UA 57 820172 03132 51001 2010 08203  

Банк: ДКСУ м. Київ  

ЗКПО: 26593428 

Після здійснення оплати обов’язково зробіть підтвердження, 

надіславши фото квитанції чи її сканкопію на вказану електронну адресу (із 

зазначенням прізвища учасника конференції.)  

 

Контактні телефони: 

 

(098) 312-47-71 – Андрєєва Марина Федорівна, асистент кафедри дошкільної 

освіти; 

(096) 399-02-36 – Яковцова Юлія Володимирівна, старший лаборант кафедри 

дошкільної освіти; 

(098) 664-18-50 – Брежнєва Олена Геннадіївна, завідувач кафедри дошкільної 

освіти 

доктор педагогічних наук, доцент.  

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041367632376


 

 

Додаток 1 

ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, 

студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених 

«Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: інноватика, досягнення, 

перспективний досвід» 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові   

2. Місто   

3. ЗВО   

4. Кафедра   

5. Курс   

6. Науковий керівник   

7. Вчене звання і посада наукового 

керівника 

  

8. Телефон    

9. E-mail   

10. Поштова адреса   

11. Тематичний напрям  

12. Назва статті   

 

Додаток 2 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Тези мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом від 3 до 5 

сторінок у такому оформленні: 

• УДК (великими літерами жирним шрифтом, ліворуч); 

• назва статті (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована); 

• ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч); наступний рядок – 

назва закладу вищої освіти та міста (курсивом, праворуч); 

• через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 

14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі 

поля по 2 см; 

• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням 

порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [3, с. 107], де 3 – номер 

джерела за списком літератури, с. 107  – сторінка. Посилання на декілька 

джерел одночасно подаються таким чином: [2; 8; 10] або [2, с. 112; 8, с. 

58; 10, с. 386] 

• через рядок після основного тексту подається література (не більше 5 

джерел) (згідно ДСТУ 2015 року). 

 



 

Додаток 3 

 

 

Зразок 

УДК 

 

 РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
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