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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні здобувачі вищої освіти й молоді вчені! Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти 

й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, 

інновації, перспективи», яка відбудеться 3 листопада 2021 року на базі кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка. 
 

Напрями роботи конференції 

1. Історія становлення дошкільної освіти в Україні та передовий досвід. 

2. Напрями розвитку різнобічної особистості дитини дошкільного віку. 

3. Наступність в умовах підготовки старших дошкільників до навчання у Новій 

українській школі. 

4. Професійні компетентності фахівців дошкільної освіти. 
 

Умови участі у конференції 

Форма участі заочна. Для участі у конференції необхідно до 29 жовтня 

2021 року (включно) надіслати на e-mail konf.kdo.kpnu@gmail.com в одному 

файлі такі матеріали: 

‒ заявку на участь у конференції (додаток 1);  

‒ анотацію до доповіді (5-8 речень) та ключові слова (не менше 5), оформлені за 

зразком, поданим у додатку 2;  

‒ скан- або фотокопію квитанції про оплату. 

Файл із матеріалами конференції потрібно назвати за таким зразком – 

Іваненко_заявка.doc. 
 

Учасники конференції отримають електронний пакет матеріалів (сертифікат і 

програму конференції) на зазначений в заявці e-mail. Вартість верстки макету 

програми, редагування та виготовлення сертифікатів – 30 грн. При оплаті 

враховувати комісію банку та обов’язково вказати прізвище та ініціали платника. 
 

Оплату надсилати на картку Приватбанку № 5168 7573 5215 2369 (одержувач – 

Демчик Катерина Іванівна). 
 

Довідка за телефоном 067 380 55 09 (Демчик Катерина Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач) або надсилати запитання на e-mail. 
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Додаток 1  

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти й молодих вчених 

«Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи», 

яка відбудеться 3 листопада 2021 року 

в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 
 

Прізвище, 

ім’я та по батькові (вказати повністю) 

 

Здобувач … рівня вищої освіти – першого 

(бакалаврського), другого (магістерського), третього 

(освітньо-наукового / освітньо-творчого) – вказати 

 

Науковий керівник (із зазначенням наукового 

ступеня, вченого звання, посади, місця роботи) – 

для здобувачів вищої освіти 

 

Науковий ступінь, учене звання (для молодих 

вчених) 

 

Місце роботи чи навчання 
(повна назва організації, закладу освіти) 

 

Посада  

Контактний телефон, e-mail  

Напрям роботи конференції  

Тема доповіді  

 



Додаток 2  

 

Зразок оформлення анотації доповіді 

(для здобувачів вищої освіти)  

 

Іваненко О.А., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. Наук. керівник: Петренко С.М., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 

 

СЛОВНИКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАРОДОЗНАВЧОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ 

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

На основі вивчення та аналізу наукової та методичної літератури з’ясовано, що 

вивчення старшими дошкільниками народознавчих термінів і формування у них 

поняття про українське народознавство має важливе значення, оскільки сприяє 

національно-патріотичному вихованню дітей. Разом з тим, слід проводити 

словникову роботу систематично з метою закріплення знань, отриманих старшими 

дошкільниками в процесі роботи з народознавчими термінами. Слід зауважити, що 

виникає потреба у розробці системи вправ і завдань, які дозволять зробити процес 

сприймання народознавчої термінології старшими дошкільниками цікавим і 

результативним. Крім того, можна застосовувати низку дидактичних ігор, які 

містять народознавчий матеріал та в процесі яких старші дошкільники не лише 

закріплюватимуть знання тих чи інших народознавчих термінів, але й їхні уміння і 

навички будуть вдосконалюватись в практичній діяльності. Таким чином, 

формування народознавчої компетентності старших дошкільників можна досягти 

шляхом систематичного використання народознавчих термінів на заняттях у закладі 

дошкільної освіти. 

Ключові слова: словник, народознавчий словничок, компетентність, 

національно-патріотичне виховання, термінологія. 

 

 

Зразок оформлення анотації доповіді 

(для молодих вчених)  

 

Іваненко О.А., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка. 

 

СЛОВНИКОВО РОБОТА ЯК ЗАСІБ … 

Текст анотації 

Ключові слова: … 

 


