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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 18-20 лютого 2019 року взяти участь  

у інтерактивній науково-практичній конференції 
«Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних 

трансформаційних процесів» 

 

Тематика: Трансформація педагогічних ідей Ф.Фребеля у сучасний освітній 

простір. Досвід міжнародної співпраці закладів вищої освіти європейських 

країн. 

Мета проведення: популяризація фребельпедагогіки як освітньої технології 
підготовки фахівців дошкільної освіти. 

 

Напрями роботи конференції:   

1. Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою 

ланками освіти в контексті досвіду видатних педагогів минулого. 

2. Фребельпедагогіка як інноваційна освітня технологія підготовки 

фахівців дошкільної галузі. 

3. Перспективність ідей Ф.Фребеля у  модернізації освітнього процесу 

Нової української школи. 

4. Поєднання фребелівських методик із сучасними технологіями 

психолого-педагогічної роботи з дітьми у умовах освітнього закладу з 

інклюзивною формою навчання. 

5. Можливості реалізації фребелівської педагогічної концепції в 

сучасному освітньому просторі. 

6. Психологічне обґрунтування використання «дарів» Ф.Фребеля в 

роботі з дітьми дошкільного віку. 

 

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та 

зарубіжних учених. 



Місце та порядок проведення конференції:  
Херсонський державний університет 
(Адреса: м. Херсон, вул. Університетська, 27). 

 

Порядок роботи конференції: 

18 лютого 2019 р. 

10.00 Реєстрація учасників конференції. 

13.00 Відкриття конференції. 

Вітання керівництва ХДУ.  

Виступи організаторів конференції 

Екскурсія по університету, факультету 

16.00 Концерт-вітання творчих колективів університету, педагогічного 

факультету ХДУ. 

 

19 лютого 2019 р. 

9.00-13.00  

 Практична частина конференції.  

Відвідання закладів дошкільної освіти Херсона, презентація можливостей 

використання фребелівських ідей в освітньому процесі  

(Херсонські я/с № 33 ім. Ф.Фребеля, я/с № 10) 

14.00. Круглий стіл «Інтеграція педагогічних ідей Ф.Фребеля в освітній 

процес вищих закладів освіти та закладів дошкільної освіти» 

 

20 лютого 2019 р. 

10.00-12.00 

Інтерактивна частина конференції. 

 Педагогічні студії Фребеля  

Наукові консультації з питань реалізації ідей Ф. Фребеля в закладах освіти. 

13.00-14.00 Відкриття Всеукраїнського центру Фребельпедагогіки. 

Підписання Угоди між Інститутом проблем виховання НАПН України та 

Херсонським державним університетом.  



Прийняття резолюції 

15.00 Від’їзд учасників конференції 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська, 

німецька. 

 

Тези будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. 

Розглядаються результати теоретичних досліджень та 

експериментальної роботи з питань педагогічної науки, розкриття 

педагогічних, психологічних і соціальних аспектів, які зумовлюють 

актуалізацію поставленої проблеми та допоможуть вирішувати її на 

сучасному етапі розвитку освіти. 

 

 

 

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 1 лютого 

2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції: 

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).  

2. Електронний варіант статті (з приміткою «Сучасні проблеми дошкільної та 

початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів»).  

3. Оргвнесок складає – 150 грн. 

 Публікація тез – до 5 сторінок  - 200 грн., більше 5 сторінок – за кожну 

сторінку додатково 50 грн.  

Літературні джерела входять в загальний обсяг сторінок. 

4.  Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску та 

вартості друку (надсилається разом з реєстраційною формою). 

 

Кошти за оплату оргвнеску та публікації просимо надсилати на карту 

Приватбанку 

№ 5168 7573 5922 4773  Анісімова Олена Едуардівна 

У коментарі до платежу вказати «На конференцію». Комісію за переказ 
коштів сплачує відправник.



РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника інтерактивної науково-практичної конференції 
«Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних 

трансформаційних процесів» 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________ 

Науковий ступінь ________________________________________________ 

Вчене звання ____________________________________________________ 

Місце роботи (повна назва організації) 
________________________________________________________________ 

Посада __________________________________________________________ 

Адреса для листування: 

Контактний телефон (факс), е-mail ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Форми участі у конференції (необхідне підкреслити) 

- Тільки публікація матеріалів  

- Публікація матеріалів + усна доповідь 

- Тільки усна доповідь 

- Участь без доповіді та публікації  
Повна назва доповіді _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Запланована секція (напрям) _________________________________________ 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету: Університетська, 27, Херсонський державний 

університет, педагогічний факультет, кафедра педагогіки дошкільної та 

початкової освіти. 

Тел.: +380552 32 67 66 

Е-mail:  SMatvienko@ksu.ks.ua, alexashka@ksu.ks.ua 

Координатори конференції: 
Анісімова Олена Едуардівна, доцент кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, +380990224295 

Волянюк Анастасія Сергіївна, старший лаборант кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, +380506872725 



  

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Обсяг тез – 3-5 сторінок.  

Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman, кегль 

14 pt, міжрядковий інтервал – 1.5, всі береги – 20 мм. Сторінки без нумерації. 
Параметри абзацу: перший рядок – відступ 10 мм, відступи зліва і справа – 0 

мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається 

виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. 

Необхідно дотримуватись використання однотипних лапок («…»). Під 

час набору тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).  

 

Матеріали розташовуються в такій послідовності:  

� УДК (напівжирний шрифт, ліворуч);  

� прізвище та ініціали автора/авторів (окремий абзац із 
вирівнюванням по правому краю);  

� місто, країна (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);  

� назва тез (прописом, напівжирний шрифт, окремий абзац без 
відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);  

� основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у 

квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку 

літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер 

сторінки розділяють комою з пробілом, номера джерел – крапкою 

з комою, напр.: [5], [6, с.123] [5; 34]; 

� список використаних джерел (до 5 джерел) розташовується в 

алфавітному порядку в кінці тез (література оформлюється за 

останніми вимогами ВАК України. – Бюлетень ВАК України. – 

2009. – № 5. – С. 26–30);  



 

Зразок оформлення матеріалів 
 

УДК 139.811.2                     

Савельєва Н.В. 

                                                             Херсон, Україна     

 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

                                Текст  (5 сторінок) 
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