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Шановні колеги! 

 Запрошуємо Вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи”, що відбудеться 16 жовтня 

2008 року в Інституті розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова.  
 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

1. Методологічні засади дошкільної освіти. 

2. Дитина і суспільство: філософія взаємовпливу. 

3. Модернізація та інновації в дошкільній освіті в умовах соціокультурного 

розвитку суспільства. 

4. Сучасні технології підготовки педагогів для системи дошкільної освіти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Для участі у роботі конференції необхідно подати до 01 жовтня 2008 р. заявку 

(зразок додається) і тези виступу, сплативши організаційний внесок у розмірі 60 грн. 
 

Заявку на участь у конференції та тези доповіді просимо надсилати за електронною 

адресою:   E-mail: child_institute@ukr.net або innaorlova@ukr.net . Організаційний внесок 

у розмірі 60 гривень перерахувати на ім’я Кот Наталії Михайлівни (04035. м. Київ, вул. 

Урицького, буд. 28, кв. 61) з позначкою „За участь у конференції „Сучасне дошкілля: 

реалії та перспективи”. 

Форма заявки на участь у конференції: 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); 

2. Вчене звання, вчений ступінь, посада; 

3. Напрям, за яким планується виступ, форма виступу (доповідь на пленарному, 

секційному засіданні, стендова доповідь, повідомлення), назва доповіді; 

4. Місце роботи, назва установи (повна), контактні телефони, електронна адреса. 

За результатами роботи конференції планується видати збірник наукових праць 

Інституту розвитку дитини.  
 

Вимоги до оформлення тез: 

1. Мова рукопису - українська, російська, англійська. 

2. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пунктів. Допускається виділення 

символів (фрагменту тексту) напівжирним шрифтом та курсивом. Назву статті не слід 

набирати з підкресленням. 

3. Параметри сторінки: формат А-4 (210х297мм.); поля: вгорі, знизу - 20мм., зліва -20мм., 

справа - 20мм., відступ абзацу – 1,25мм. Інтервал - 1,5. 

4. Орієнтовний обсяг тез до 5 сторінок. 
 

Детальна інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію „Сучасне 

дошкілля: реалії та перспективи” знаходиться на сайті Інституту розвитку дитини 

www.ird.npu.ua 

Адреса оргкомітету: 04114 Україна, м. Київ вул. Автозаводська, 47, Інститут 

розвитку дитини НПУ ім. М.П. Драгоманова. Контактні телефони: 8 (044) 426 96 07; 

80677022941 – Бєлєнька Ганна Володимирівна. 

mailto:child_institute@ukr.net
mailto:innaorlova@ukr.net
http://www.ird.npu.ua/

