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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка 

відбудеться 18 – 31 жовтня 2012 р в Internet форматі. 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 Сучасне дошкілля в європейському освітньому просторі; 

 Інноваційні технології розвитку дитини в контексті багатовимірності 

освітнього середовища; 

 Психологічний супровід становлення особистості дитини в різних 

соціальних інституціях; 

 Освіта і соціокультурний простір дитинства; 

 Професійна підготовка у проекції трансформації дошкільної освіти. 

 Традиційно робота конференції передбачає обмін досвідом, який у цьому 

році відбудеться під рубрикою «Інноваційна діяльність дошкільних і 

позашкільних закладів освіти». 

Робочі мови конференції: українська; російська; англійська. 

До участі у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» запрошуються представники 

наукових установ, вищих навчальних закладів, органів управління, 

громадськості. 

Порядок проведення конференції: 

15.10.2012 р. – розміщення доповідей учасників конференції на сайті 

Інституту; 

10:00 18.10.2012 р. – відкриття тематичних форумів конференції; 

31.10.2012 р. – завершення обговорення матеріалів конференції. 

Умови участі у конференції: 

 до 10 жовтня 2012 року надіслати заявку на участь у конференції на 

електронну адресу Інституту (www.child_institute@ukr.net). Форма заявки у 

Додатку 1 до листа; 

 до 10 жовтня 2012 р. надіслати матеріали доповіді на електронну адресу 

Інституту (www.child_institute@ukr.net). Вимоги до оформлення матеріалів, 

які будуть розміщені на сайті конференції у Додатку 2, додатково надруковані 

у Віснику Інституту розвитку дитини (фахове видання, затверджене президією 

ВАК України) у Додатку 3  до листа. 

http://www.child_institute@ukr.net/
http://www.child_institute@ukr.net/


 До 10 жовтня 2012 р. для рубрики обмін досвідом надіслати відео-

сюжети до 4-5 хвилин та презентації. 

Надіслані на конференцію матеріали будуть: 

 розміщені на сайті Інституту (www.ird.npu.edu.ua) безкоштовно; 

 надруковані у Віснику Інституту розвитку дитини (фахове видання, 

затверджене президією ВАК України). 

Вартість публікації у «Віснику Інституту розвитку дитини»: 18 гривень – 

1 сторінка. 

Оргвнесок - 50 грн. (30 грн. – друк програми конференції; 20 грн. – 

розсилка Вісника і програми конференції (здійснюється за бажанням)). 

Оплату публікації можна здійснити за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 

47 Булига Оксана Володимирівна з позначкою «Публікація». 

 

Сподіваємось на Вашу участь у роботі конференції! 

З повагою, оргкомітет 

 

 

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 

Web: www.ird.npu.edu.ua 

http://www.ird.npu.edu.ua/
http://www.ird.npu.edu.ua/


Додаток 1 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне 

дошкілля: реалії та перспективи» 

 

1. Прізвище 

2. Ім’я 

3. По батькові 

4. Науковий ступінь 

5. Вчене звання 

6. Організація (заклад) 

7. Посада 

8. Тел/факс 

9. E-mail 

10. Тематичний напрям роботи конференції 

11. Назва доповіді 

12. Форма участі у конференції ( підкреслити):  

 Розміщення матеріалів доповіді на сайті конференції; 

 Друк статті, оформленої відповідно до вимог ВАК (див. 

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

Віснику Інституту розвитку дитини. 



Додаток 2 

Вимоги до оформлення матеріалів, які будуть розміщені на сайті 

конференції 

 

Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом 8-12 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); 

• 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 (не більше 10 джерел). Через 

рядок – АНОТАЦІЇ (до 5-6 рядків) та ключові слова російською мовою 

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

НАЗВА СТАТТІ 

Ім’я Прізвище 

Місто 

Анотація та ключові слова українською мовою 

Текст статті 

Література: 

Анотація та ключові слова російською мовою. 

Рис. Розташування структурних елементів статті 



Додаток 3 

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 10-15 

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); 

• 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 

mailto:visnuk_ird@ukr.net


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. 

 


