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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова запрошує до участі у роботі ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Дитинство. Освіта. Соціум» студентів і молодих 

вчених, яка відбудеться 21 лютого 2013 року . 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 Дитинство в сучасному соціумі; 

 Психологічний простір розвитку індивідуальності дитини; 

 Соціокультурні умови розвитку особистості дитини; 

 Психолого-педагогічний супровід становлення особистості 

майбутнього фахівця; 

Програма проведення конференції: 

8.30-10.00 – реєстрація учасників конференції; 

10.00-11.00 – пленарне засідання; 

11.00-13.00 – секційні засідання; 

13.00-14.00 – Communication time; 

14.00-15.00 – круглий стіл, нагородження переможців. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська. 

 

Форми участі у конференції: 

а) особиста участь у конференції та виступ з доповіддю; 

б) заочна участь (публікація тез). 

 

Умови участі у конференції: 
а) до 18 січня 2013 року надіслати заявку на участь у роботі конференції на 

електронну адресу Інституту: child_institute@ukr.net. Форма заявки у додатку 

до листа; 



б) до 25 січня 2013 року надіслати на e-mail: child_institute@ukr.net текст 

статті та копію оплати організаційного внеску і публікації. Про умови 

публікації читайте  детальніше у додатку до листа. 

 

Організаційний внесок за участь у конференції – 40 грн. 

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції: 15 грн. – 1 сторінка 

Оплату публікації та організаційного внеску можна здійснити за адресою: 

04114. м. Київ, вул. Автозаводська, 47 з позначкою «Студентська конференція». 

Одержувач - Булига Оксана Володимирівна.  

 

Контактні телефони: 

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

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

(066) 252-19-62 – викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, 

кандидат психологічних наук Губеладзе Ірина Гурамівна 

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

Проїзд від метро ст. «Святошино» маршрутним таксі № 31 до зупинки 

«Дубровицька», від метро ст. «Нивки» маршрутним таксі № 32 до зупинки 

«Полупанова». 

 



Додаток 1 

 

Заявка і відомості про учасника 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених 

«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   

10. Поштова адреса   

11. Форма участі у конференції 

(підкреслити) 

Особиста з виступом 

Заочна 

12. Тема доповіді   

13. Тематичний напрям  

 

 



Додаток 2 

Вимоги до оформлення матеріалів:  
Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом до 4-5 сторінок 

у такому оформленні: 

• 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. Посилання на декілька 

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

• через рядок після основного тексту подається література в алфавітному 

порядку або в порядку їх використання в тексті (не більше 10 джерел). 

 


