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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»,  

що відбудеться 15-29 жовтня 2010 року в Internet-форматі. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 
 

СЕКЦІЯ  І.  Дошкілля в структурі державних пріоритетів 
 

Робота секції передбачає висвітлення таких питань: 

 зміни державної освітньої політики щодо дошкілля; 

 соціально-правовий захист дитинства; 

 науковий супровід трансформації дошкільної освіти. 
 

СЕКЦІЯ ІІ. Інноваційні технології розвитку дитини в контексті 

багатовимірності освітнього середовища 
 

Робота секції передбачає висвітлення таких питань: 

 освітнє середовище: концепції творення; 

 інноваційні технології дошкільної освіти; 

 навчально-виховна, культурно-дозвіллєва, туристсько-краєзнавча 

діяльність закладів освіти різного типу (дошкільна, позашкільна освіта). 
 

СЕКЦІЯ ІІІ. Психологічний супровід становлення особистості дитини в 

різних соціальних інституціях 
 

Робота секції передбачає висвітлення таких питань: 

 діагностико-психокорекційні напрями роботи психологічної служби; 

 індивідуальний стиль діяльності психолога з різними соціальними 

категоріями дітей; 

  психолого-педагогічна кооперація сім ї та дошкільного навчального 

закладу. 
 

СЕКЦІЯ ІV. Сучасні тенденції підготовки фахівців для галузі дошкільної 

освіти 
 

Робота секції передбачає висвітлення таких питань: 

 інтегративні процеси професійно-педагогічної підготовки; 

 інноваційні технології в підготовці сучасного педагога; 

 особистісно-професійна відповідність випускника педагогічних ВНЗ 

потребам дошкілля. 
 



Порядок проведення конференції: 

13. 10. 2010  р. – розміщення доповідей учасників конференції. 

15. 10. 2010 р. – «круглий стіл» у форматі чату (10
00 

 – 12
00

). 

16 – 29. 10. 2010  р. – робота форуму конференції. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

Форми участі у конференції: 

а) розміщення доповіді з анотацією на сторінці секції; 

б) участь у «круглому столі» (чат-спілкування); 

в) участь у роботі форуму; 

г) публікація доповіді у науковому збірнику (за бажанням учасника). 
 

Умови участі у конференції: 

а) до 5 жовтня 2010 року надіслати матеріали доповіді на електронну 

адресу Інституту: child_institute@ukr.net; 

б) заповнити реєстраційну форму учасника на сайті Інституту: 

www.ird.pru.edu.ua. 
 

Умови публікації у науковому збірнику  «Вісник Інституту розвитку 

дитини»: 

1) Дотримання вимог до оформлення наукових статей для публікації в 

збірнику. 

2) Оплата вартості публікації з розрахунку 1 сторінка – 18 грн. 

Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику: 

1.  Редакційна колегія приймає до друку статті, що відповідають вимогам ВАК 

(див. Постанову Президії ВАК України № 7-05/1 від 15. 01. 2003 р.). 

2.  До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За 

точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр та інших відомостей 

відповідають автори. 

3.  Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією 

наукового керівника або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про 

рекомендацію статті до друку. 

4.  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. 

5.  Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом 8-15 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); 
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• 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 (не більше 10 джерел). Через рядок – АНОТАЦІЇ 

(до 5-6 рядків) та ключові слова російською й англійською мовами (курсивом). Нумерація 

сторінок в електронному вигляді не ставиться. 

 

УДК 

НАЗВА СТАТТІ 

Ім’я Прізвище 

Місто 

Анотація та ключові слова українською мовою 

Текст статті 

Література: 

Анотація та ключові слова російською мовою. 

Анотація та ключові слова англійською мовою. 

Рис. Розташування структурних елементів статті 

 

6.  Стаття обов'язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, 

імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; а 

також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти та 

відсканованою копією документа про оплату публікації. 

7.  У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали без пояснення причин. 

 

Оплату публікації у науковому збірнику «Вісник Інституту розвитку дитини» 

можна здійснювати за такою адресою: 04114. м. Київ, вул. Автозаводська, 47. Доценко 

Олені Олександрівні з позначкою «Стаття у «Вісник». 

 

 

 

 

Контактні телефони: 

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

(044) 426-96-07 – кафедра дитячої творчості, 

(067) 504-27-24 – заступник директора Інституту з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Луценко Ірина Олексіївна. 
 

 


