
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України 

Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  

запрошують Вас взяти участь в роботі 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: 

реалії та перспективи»,  
що відбудеться 16 жовтня 2009 року у приміщенні Інституту розвитку 

дитини за адресою: 

04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 47. 

 

Тематичні напрями роботи: 

1. Дошкільна галузь України в умовах інтеграції у європейський 

освітній простір: методологічні засади, Болонський процес і освіта 

найменших, досвід країн близького та дальнього зарубіжжя у розбудові 

системи дошкільної освіти, Схід і Захід – виховання та співжиття у 

полікультурному просторі.  

2. Дитина і суспільство: вплив соціуму на розвиток дитячої 

субкультури, політизація життєвого простору дитини, родинне виховання, 

діти 7-го року життя в ДНЗ та школі, освітні заклади нового типу для дітей.  

3. Становлення та розвиток особистості в дошкільному дитинстві: 

розвиток психічних процесів, провідна діяльність, мова та комунікативні 

уміння, нестандартні діти в стандартах сучасної системи освіти. 

4. Модернізація та інновації в дошкільній освіті ХХІ сторіччя: 

програми дошкільних закладів, організація життєдіяльності дітей в умовах 

суспільного дошкільного виховання, освітні та виховні технології, 

спеціалізації вихователя. 

5. Підготовка майбутніх педагогів для системи дошкільної освіти: 
аналітичний огляд змін у вищій школі, нові галузеві стандарти, вимоги ринку 

до підготовки фахівців галузі, форми і методи організації взаємодії 

викладачів та студентів у навчально-виховному процесі.  

Формат проведення конференції: 

- Урочисте відкриття 

- Пленарне засідання 

- Секційні засідання 

- Круглий стіл 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Заявки на участь та матеріали приймаються до 15 вересня 2009 року. 

Матеріали будуть надруковані у науковому збірнику «Вісник Інституту 

розвитку дитини». Вимоги до оформлення матеріалів: 

- Рукопис статті подається в одному примірнику (українською або 

російською мовами), надрукованому з одного боку аркуша паперу 



формату А4. Разом із рукописом подається електронний варіант статті у 

вигляді файлу із такою назвою: Прізвище, стаття, виконаний в текстовому 

редакторі МS Word for Windows (формати doc. або rtf.). Електронний варіант 

статті подається на дискеті, диску чи електронною поштою за адресою: 

visnuk_ird@ukr.net. 

- Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом 10-16 сторінок у 

такому оформленні: 

• шифр УДК (курсивом, вирівнювання по лівому краю); 

• наступний рядок – назва статті (великими літерами жирним шрифтом, 

відцентрована); 

• ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч); наступний рядок 

– назва міста (курсивом, праворуч); 

• анотація та ключові слова українською мовою (курсивом); 

• через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, 

розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1, 5, абзацний відступ 

– 1 см; всі поля по 2 см, 

• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням 

порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87], де 5 – номер 

джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел 

одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 348]. 

Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції 

меню Word "Формат – Список –Нумерований". Обов'язковим є зазначення в 

переліку посилань загальної кількості сторінок (для книг) або номерів 

сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). 

• через рядок після основного тексту подається Література в 

алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті. Через рядок – 

АНОТАЦІЇ (5-6 рядків) та ключові слова російською й англійською мовами 

(курсивом). Нумерація сторінок в електронному вигляді не ставиться. 

 

Форми участі у конференції: 

а) публікація матеріалів; 

б) публікація матеріалів + усна доповідь; 

в) усна доповідь; 

г) участь без доповіді й публікації.  

Умови участі у конференції: 

Для участі у конференції просимо надіслати до 15 вересня 2009 року на 

адресу інституту: 

а) диск з текстом доповіді та підписаний автором надрукований текст 

доповіді (обсягом від 8 до 16 сторінок) українською, російською чи 

англійською мовами; 
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б) відомості про автора на окремому аркуші та на диску окремим файлом 

(прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, 

адреса, контактний телефон). У відомостях про автора просимо зазначити 

секцію, у роботі якої Ви бажаєте взяти участь; 

в) копію чека про сплату організаційного внеску – 50 грн. та оплату за 

публікацію (вартість 1 сторінки – 12 грн.); 

г) заявку на участь у конференції та конверт зі зворотною адресою. 

 

Оплата за публікації надсилається поштовим переказом за такою адресою: 

01 141. м. Київ, вул. Автозаводська, 47. Бєлєнькій Ганні Володимирівні 

 з позначкою «Для участі у конференції». 

 

Оплата відряджень, проїзду, харчування – за кошти учасників конференції. 

Контактні телефони:  

8 (044) 463-92-10 – деканат Інституту розвитку дитини, 

8 (044) – 426-96-07 – кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки,  

8 067 702 29 41    – Бєлєнька Ганна Володимирівна – заступник директора 

інституту з наукової роботи та міжнародних зв’язків. 

 


