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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова запрошує студентів вищих навчальних закладів до участі в 

роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Дитинство. Освіта. Соціум», яка відбудеться 24 лютого 2011 року . 

Основні напрями роботи конференції: 

 Розвиток дошкільної освіти України в контексті педагогічних ідей 

М. П. Драгоманова.  

 Соціально-правовий захист дитинства. 

 Психолого-педагогічні аспекти організації життєвого простору дитини. 

 Педагогічні технології в дошкільній освіті як мистецтво взаємодії з 

дитиною. 

 Культурно-дозвіллєве середовище в освітньому вимірі. 

 Проблеми підготовки фахівців для освітньої галузі. 

Формат проведення конференції: 

 урочисте відкриття; 

 пленарне засідання; 

 робота секцій; 

 круглий стіл; 

 нагородження переможців. 

Робочі мови конференції: українська, російська. 

Форми участі у конференції: 

а) особиста участь у конференції та виступ з доповіддю; 

б) особиста участь без виступу; 

в) заочна участь (публікація тез). 

Організаційний внесок за участь у конференції – 15 грн. 

Умови участі у конференції: 

а) до 25 січня 2011 року надіслати  заявку (форма додається);  

б) до 5 лютого 2011 року надіслати матеріали для публікації на e-mail: 

child_institute@ukr.net 

 

 



Вимоги до оформлення матеріалів:  

• обсяг статті  – до 5 сторінок; 

• назва статті (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована); 

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

назва міста (курсивом, праворуч); 

• 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; 

• через рядок після основного тексту подається література в алфавітному 

порядку (не більше 10 джерел). 

 

Матеріали конференції будуть надруковані до початку її проведення. 

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 5 гривень за сторінку 

комп’ютерного набору. 

Оплату публікації можна здійснювати за адресою: 04114. м. Київ, 

вул. Автозаводська, 47. Доценко Олені Олександрівні з позначкою 

«Студентська конференція». 

 

Оплата добових, проїзд та проживання – за рахунок відряджаючої сторони. 

 

На переможців та учасників Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції: «Дитинство. Освіта. Соціум.» чекають цінні призи, 

грамоти, публікації у фахових виданнях «Освіта», «Вісник Інституту розвитку 

дитини», «Дошкільне виховання», «Дитячий садок» та у спеціальному випуску 

електронного наукового студентського журналу «Студентські пошуки». 
 

Контактна інформація: 

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

Анна Олегівна 

(044) 426-96-07 – Доценко Олена Олександрівна 

(097) 248-26-30 – доцент кафедри менеджменту і інноваційних технологій 

дошкільної освіти Манилюк Юлія Станіславівна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка і відомості про учасника конференції 

«Дитинство. Освіта. Соціум.» 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові   

2. Місто   

3. ВНЗ   

4. Кафедра   

5. Курс   

6. Науковий керівник   

7. Вчене звання і посада наукового 

керівника 

  

8. Телефон   

9. E-mail 

Чи хочете Ви, щоб у відомостях про 

автора в кінці збірки була розміщена 

Ваша е-mail (необхідне підкреслити)  

Так  

Ні  

  

10. Поштова адреса   

11. Участь в конференції (вибрати) Особиста з виступом; особиста 

без виступу; заочна  

12. Необхідне обладнання   

13. Мова виступу  

14. Тема доповіді   

15. Потреба в гуртожитку  

 


