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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у засіданні круглого столу «Неперервність та 

наступність між початковою і базовою загальною середньою освітою як 

передумови успіху реформ Нової української школи», яке відбудеться в 

онлайн-форматі 18 листопада 2021 року. 

До участі у заході запрошуються науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, представники громадських організацій та інші особи, яких 

цікавлять проблеми, що будуть обговорюватися на засіданні круглого столу. 

Робота заходу планується за такими напрямами: 

o неперервність і наступність у навчанні як передумова забезпечення 

якості освіти; 

o наступність між початковою та базовою загальною середньою 

освітою в умовах реалізації нових освітніх стандартів; 

o технології організації наступності між початковою і базовою 

середньою освітою; 

o досвід працівників освіти: досягнення, проблеми та шляхи їх 

подолання. 

Мова круглого столу – українська. 

Початок круглого столу – о 15.00. 

Реєстрація учасників – до 17.11.2021 р. за покликанням  

https://forms.gle/x2CtL8Tq595V3WnB8. 

Адреса заходу буде надіслана на електронні скриньки, які вказали 

учасники під час реєстрації. 

Тези та статті надсилати до 17.11.2021 р. на е-mail: 

tetyanag88@hoippo.km.ua з  позначкою «круглий стіл», назва файлу – прізвище 

автора. Матеріали мають відповідати нормам українського слововживання. 

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. 

Участь у круглому столі безкоштовна. За результатами круглого столу 

буде видано збірник тез та статей. За виступ або підготовку тез чи статей 

учасники отримають сертифікат. 
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Вимоги до оформлення матеріалів: 

o електронний варіант праць виконується в редакторі Word; шрифт –

Times New Roman ; кегель – 14; інтервал – 1,5; 

o обсяг у форматі А4 – до 5 повних сторінок для тез; до 12 сторінок – 

для статей; 

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

o відступ першого рядка – 1,25 см (табуляція не допускається); 

o у правому верхньому кутку першої сторінки розміщується наступна 

інформація: прізвище та ім’я автора (напівжирним шрифтом), посада, науковий 

ступінь, вчене звання (або педагогічне звання, наприклад, вчитель-методист). 

Відступ зазначеного тексту – 9 см, вирівнювання – правостороннє. За наявності 

може бути розміщено УДК у верхньому лівому кутку сторінки над зазначеним 

текстом; 

o через інтервал – назва тез (статті) (напівжирним шрифтом, 

вирівнювання тексту – по центру); 

o через інтервал – анотація (2-3 речення); 

o через інтервал - ключові слова (6–8 слів) українською мовою; 

o через інтервал – текст тез або статті (повинен містити такі 

елементи: вступ, основна частина з посиланнями на літературні джерела, 

висновки); вирівнювання тексту – за шириною; 

o через інтервал – список використаних джерел та літератури, подані 

за абеткою з дотриманням ДСТУ 8302:2015; 

o нумерацію сторінок не зазначати. 

 

Контактні особи: Гільберг Тетяна Георгіївна, е-mail: 

tetyanag88@hoippo.km.ua, моб. 097-404-6088; Сологуб Олександра 

Станіславівна, е-mail: l.sologub@hoippo.km.ua, моб. 068-202-0004. 

 

ОРГКОМІТЕТ 
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