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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіональної науково-практичної 

конференції «Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти», 

яка відбудеться 26 листопада 2020 р. Конференція буде проходити в 

дистанційному форматі в онлайн режимі засобами google meet. 

 

До участі у конференції запрошуються: наукові, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники закладів вищої освіти, педагогічні працівники центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників (районів, міст, ОТГ), завідувачі, 

вихователі та спеціалісти закладів дошкільної освіти.  

Мета конференції – розкрити: теоретичні аспекти та практичні здобутки 

педагогів області з питань  розвитку інтеґративних якостей особистості дитини як 

результату дошкільної освіти; інтеґрацію на рівні змісту, завдань освітньої роботи 

та способів організації й оптимізації освітнього процесу; інтеґрацію видів дитячої 

діяльності в  системі роботи дошкільних закладів.  

Конференцією передбачено: науково-практичні доповіді, виступи, 

педагогічні презентації,  відеовиступи у записі, стендові доповіді (постер із 

коментарями в окремих файлах), статті, тези доповіді, майстер-класи, огляд 

науково-методичних доробків тощо.   

Проблематика конференції: 

- Інтеграційні процеси в дошкільній освіті та готовність педагога до їх 

впровадження. 

- Інтеґрація методів навчання з метою всебічного розгляду понять і 

явищ. 

- Інтеґрація теорії та практики з метою практичного використання 

набутих знань, умінь і навичок. 

- Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти 

(інтегрований підхід у використанні програм, програма «Впевнений старт»). 

- Особливості організації роботи інклюзивних груп; інтеграційні підходи 

до соціалізації  дошкільників з особливими освітніми потребами в  групах ЗДО.  
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- Сучасне заняття в закладі дошкільної освіти з використанням 

інтегрованого підходу. 

- Інтегрований підхід – потенціал для формування інтелектуальних умінь 

у дітей дошкільного віку. 

- Педагогіка партнерства  – якісно новий рівень взаємовідносин між 

учасниками освітнього процесу. 

- Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти. 

- Інтеґрації різних типів організацій (дошкільної, додаткової освіти, 

соціокультурних центрів, бібліотек, клубів, гуртків та секцій тощо) і центрів для 

дітей дошкільного віку, які надають різні можливості для розвитку дошкільників. 

- Використання інтеграційних підходів як умова реалізації наступності 

між дошкільною та початковою ланками освіти. 

 

Робоча мова конференції: українська.  

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Очна 

 виступ з доповіддю (або надання організатору відеозапису доповіді для 

трансляції в онлайн-режимі), включення доповіді в програму заходу та 

розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції; 

 онлайн-участь в обговоренні;  
2. Заочна – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в 

збірнику матеріалів конференції.  

 

Для участі у конференції необхідно до 22 листопада 2020 року приєднатись 

до google класу (для цього необхідно попередньо увійти у власний google-аккаунт) 

за кодом mjakkzt, та надіслати на е-mail allahar2014@gmail.com окремими 

файлами в одному листі: 
- заявку учасника конференції (Зайченко О.А._заявка), зразок оформлення у 

Додатку 1; 
- текст матеріалу конференції (Зайченко О.А._стаття), вимоги та зразок 

оформлення у Додатках 2, 3.  
Для виступів обов’язково мати комп’ютер з вебкамерою та мікрофоном 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником. Розміщення 

публікацій у збірнику – безкоштовне. Електронний варіант збірника буде 

надіслано учасникам та розміщено на сайті інституту (файли PDF-формату); 

сертифікат учасника надіслано на електронну адресу учасника, вказану під час 

реєстрації. 

Для тих, хто бажає отримати паперовий варіант збірника, повідомляємо, що 

орієнтовна вартість поліграфічних послуг – 150 грн.  

Адреса оргкомітету: кабінет № 221, ХОІППО, буд. 14, вул. Озерна, 

м.Хмельницький, 29000. 

Контактні особи:  

Харченко Алла Анатоліївна (0682060363, 0634136570-Вайбер) – старший 

викладач кафедри теорії й методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО. 

Ковальська Оксана Павлівна (0679313504) – завідувачка кафедри теорії й 

методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО.  
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ОРГКОМІТЕТ 

 

 

Додаток 1 

 
Прізвище, ім’я та по батькові  

Назва навчального закладу, установи, організації  

Посада   

Контактний телефон  

Е-mail  

Форма участі: очна/заочна  

Очна: Бажаю виступити з доповіддю / повідомленням Так / ні 

Очна: Бажаю брати участь в обговоренні Так / ні 

Заочна: Бажаю лише опублікувати статтю Так / ні 

               Назва статті  

Бажаю замовити паперовий варіант збірника Так / ні 

Даю згоду на друк матеріалів конференції, які надіслано на електронну поштову скриню 

оргкомітету та використання персональних даних 

 

Додаток 2 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

 

1. Параметри матеріалу, що подається: 

 обсяг у форматі А-4 – до 7 повних стор.;  

 текстовий редактор Word; шрифт – Arial; кегель – 12; інтервал – 1,0;   

 поля: ліве, праве –20 мм, нижнє, верхнє – 15 мм;  

 у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується інформація: 

прізвище та ініціали автора (жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене 

звання (нежирним шрифтом), посада (нежирним шрифтом). Відступ – 90 

мм, вирівнювання тексту – правостороннє;  

 через інтервал – назва статті (жирним шрифтом), вирівнювання тексту – по 

центру;  

 через інтервал – анотація (до 3 речень) і ключові слова (до 8 слів) 

українською мовою; 

 через інтервал – текст статті(повинен містити такі елементи: вступ, основна 

частина з посиланнями на літературні джерела, висновки); вирівнювання 

тексту – за шириною; відступ першого рядка – 1,25 см (табуляція не 

допускається), виділяти окремо словами «вступ», «основна частина», 

«висновки» не потрібно; 

 через інтервал – список використаних джерел та літератури в 

алфавітному порядку, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

(Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30);  

 рисунки, схеми, таблиці повинні бути згруповані як єдиний об'єкт; 

 нумерацію сторінок не зазначати; 

 матеріал подавати українською мовою. 

Зразок оформлення посилання на літературу в тексті: [2, с.133–136], [2; 3], [4]. 



Оргкомітет має право відхилити статті, які не відповідають вимогам 

оформлення, правилам грамотності або мають суто компілятивний характер. 

 

 

Додаток 3 
Зразок оформлення статті 

 

 
Харченко Алла Анатоліївна, 

старший викладач кафедри теорії та  
методик початкової  і дошкільної 
освіти Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної 
освіти 

 
Формування професійної компетентності педагога в умовах змін НУШ. 
 
Анотація 
Ключові слова: 

 
Текст статті 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Бєлєнька Г. Експериментально – дослідницька діяльність дітей у природі 
як технологія пізнавального розвитку. / Г.Бєлєнькая // Вихователь-методист 
дошкільного закладу. – 2012. – №11. – с.10-19. 

2. Інтеґрація в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати 
про інтеґрацію. Катерини Крутій. Сайт ukrdeti.com 19 Велби, Изд-во Проспект, 2016. – 
560 с. 

 

 


