
Міністерство освіти і науки України 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

 імені Івана Франка 

факультет початкової та мистецької освіти 

кафедра педагогіки і методики початкової освіти 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«СУЧАСНА  ПОЧАТКОВА ОСВІТА  

В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ», 

що відбудеться  28-29 жовтня 2021 року 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

1. Актуальні проблеми реформування змісту сучасної початкової 

освіти. 

2. Теоретико-методичне підґрунтя підготовки вчителя початкових 

класів на засадах компетентнісного підходу. 

3. Фахові методики в початковій школі: традиції, проблеми, нові 

підходи. 

4.  Інноваційні підходи в освітньому процесі початкової школи. 

 

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, практики та 

здобувачі вищої освіти, зацікавлені в обговоренні зазначеної проблематики. 

 

Робочі мови конференції:  українська, англійська, польська. 

 

Онлайн-платформа проведення буде повідомлена додатково. 

 

Учасники конференції можуть публікувати статті у щомісячному 

науково-педагогічному журналі Молодь і ринок 

(http://mir.dspu.edu.ua/index), внесеному до переліку наукових фахових 

видань України (категорія “Б”)  у галузі педагогічних наук: 011 – Освітні 

педагогічні науки, наказ  Міністерства освіти і науки України від 

02.07.2020 №886 (додаток 4). Спеціальності: 012 – Дошкільна освіта; 013 – 

Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта, 

наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5). 

Заявку на участь у конференції просимо надіслати до 17 жовтня 

2021 року на електронну адресу: natalia-kalyta@ukr.net – Калита Наталія 

Іванівна; iryna-sadova@ukr.net    –  Садова Ірина Ігорівна. 

http://mir.dspu.edu.ua/index
mailto:natalia-kalyta@ukr.net
mailto:iryna-sadova@ukr.net


 

Адреса оргкомітету: кафедра педагогіки і методики початкової 

освіти, факультет початкової та мистецької освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, вул. Леся 

Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська область, 82100. 

 

Координатори конференції: кандидат педагогічних наук, доцент 

Стахів Лілія Григорівна; доктор педагогічних наук, доцент Садова 

Ірина Ігорівна; кандидат педагогічних наук, доцент Калита Наталія 

Іванівна;  

 

Контактні телефони: 067-39-07-442 – Стахів Л.Г.,  097-18-78-751 – 

Калита Н.І., 067-68-01-451 – Садова І.І. 

 

Заявка 

на участь у роботі міжнародної науково-практичної  конференції 

«СУЧАСНА  ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Прізвище ________________________________________________________ 

Ім’я ____________________________________________________________ 

По батькові ______________________________________________________ 

Місце роботи (навчання)____________________________________________ 

Посада __________________________________________________________ 

Науковий ступінь_________________________________________________ 

Вчене звання_____________________________________________________ 

Тема доповіді_____________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 
 


