МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Шановні колеги!
Відповідно до Плану МОНмолодьспорту України щодо проведення
міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій та семінарів
з проблем вищої освіти і науки у 2013 році 18 квітня 2013 року на базі
Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова відбудеться Всеукраїнський науково-методичний
семінар «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: дитина в
комп’ютерно-ігровому середовищі».
Семінар проводиться спільно з Інститутом проблем виховання НАПН
України, Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання НАПН
України, Інститутом інформатики НПУ імені М. П. Драгоманова,
Лабораторією навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України,
Лабораторією психології дошкільника Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України, Сектором науково-методичного забезпечення
змісту дошкільної освіти ІІТЗО МОНмолодьспорту України.
Основною метою семінару є обговорення варіативної складової
Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 615 від
22.05.2012 року, що включає освітню лінію «Комп’ютерна грамотність», та
визначення
пріоритетних
напрямів
використання
інформаційнокомунікаційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.
Тематичними напрямами роботи семінару є:
1) дитина в сучасному інформаційному суспільстві;
2) інноваційні підходи до підготовки майбутнього педагога в умовах
інформатизації освіти;
3) комп’ютер і здоров’я дитини;
4) комп’ютерна підтримка та програмне забезпечення освітнього
процесу;
5) комп’ютерно-ігрове середовище як засіб розвитку дитини.
До участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі
«Інноваційні технології в дошкільній освіті України: дитина в комп’ютерноігровому середовищі» запрошуються представники наукових установ,
навчальних закладів, органів управлінь, громадськості.
Робочі мови семінару: українська, російська.

Програма роботи семінару
9.00-10.00 – реєстрація учасників семінару;
10.00-11.30 – пленарне засідання;
12.00-14.00 – майстер-класи;
14.00-15.00 – круглі столи;
15.00 – 15.30 – підведення підсумків.
Місце проведення семінару
м. Київ, вул. Пирогова, 9, Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова. Зал засідань Вченої ради (ауд. 238).
Умови участі у семінарі
Для участі у зазначеному заході необхідно до 1 квітня 2013 р. надіслати
на адресу оргкомітету (child_institute@ukr.net) заявку і тези власного виступу,
оформлені відповідно до вимог (додаток 1, 2).
Вартість публікації – 18 грн. сторінка. Відібрані оргкомітетом тези
виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів семінару.
Організаційний внесок – 50 грн.
Оплату публікації та організаційного внеску можна здійснити за
адресою: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 47 з позначкою
«Всеукраїнський семінар». Одержувач – Булига Оксана Володимирівна.
Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок сторони, що
відряджає учасника семінару. Квитки на зворотній шлях просимо придбати
заздалегідь.
Сподіваємось на вашу участь у семінарі.
З повагою, оргкомітет
Адреса оргкомітету:
03186, Київ, вул. Автозаводська, 47, Інститут розвитку дитини НПУ
імені М. П. Драгоманова.
Web: www.ird.npu.edu.ua
Контактні телефони
(044) 463-92-10 – деканат Інституту розвитку дитини
(044) 426-96-07 – кафедра менеджменту та інноваційних технологій
дошкільної освіти
(067) 504-27-24 – заступник директора Інституту з наукової роботи та
міжнародних зв’язків, к.п.н, доц. Луценко Ірина Олексіївна

Додаток 1

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Інноваційні
технології в дошкільній освіті України: дитина в комп’ютерно-ігровому
середовищі»
1. Прізвище _________________________________________________________
2. Ім’я ______________________________________________________________
3. По батькові________________________________________________________
4. Науковий ступінь __________________________________________________
5. Вчене звання ______________________________________________________
6. Організація (заклад) ________________________________________________
7. Посада ___________________________________________________________
8. Тел/факс __________________________________________________________
9. Е-mail ____________________________________________________________
10. Тематичний напрям роботи семінару _________________________________
11. Назва доповіді ____________________________________________________
12. Необхідність у мультимедійному забезпеченні _________________________

Додаток 2
Тези виступів учасників семінару публікуються у збірнику матеріалів
Всеукраїнського науково-методичного семінару "Інноваційні технології в
дошкільній освіті України: дитина в комп’ютерно-ігровому середовищі».
Вартість публікації – 18 гривень сторінка
Вимоги до оформлення матеріалів: mailto:prorektornauka@rambler.ru
Тези виступів мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом до 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).
Зразок оформлення тез
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Мацюк Наталія
Київ
Основний текст.

Список літератури
1.
2.

