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Міністерство освіти і науки України 

Інститут інформаційних технологій та змісту освіти 

Національна академія педагогічних наук України 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 

Інститут педагогіки і психології 

Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні технології реалізації освітньо-

професійної програми підготовки фахівців з початкової освіти», яка 

відбудеться 18-19 квітня 2013 року на базі Інституту педагогіки і психології 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 

 

Наукові напрями роботи конференції: 

1. Особливості впровадження нової редакції освітньо – професійних 

програм підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів початкової 

освіти. 

2. Державний стандарт початкової освіти: проблеми реалізації та 

підготовки кадрів. 

3. Інноваційні технології в змісті підготовки майбутніх фахівців з 

початкової освіти. 

4. Використання тренінгових технологій  у процесі формування фахових 

компетенцій майбутнього вчителя початкової школи. 

5. Моніторинг якості підготовки фахівців в умовах сучасної вищої школи. 

Робочі мови конференції: українська, російська 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2013 р. подати 

до оргкомітету такі матеріали: 

• заявку (зразок додається); 

• текст доповіді у паперовому та в електронному варіантах; 

• копію платіжного доручення (скановане платіжне доручення). 

Матеріали конференції будуть надруковані у «Науковому часописі 

Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова серія 17. 

Теорія і практика навчання та виховання». Науковий збірник входить до 

нового Переліку фахових видань України (Бюлетень ВАК України № 1, 

2010 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова президії 
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ВАК України від 16 грудня 2009 р., № 1–05/6). Заснований у 2004 році. 

Засновник: Національний педагогічний університет імені Михайла 

Драгоманова. Реєстраційне свідоцтво КВ № 8823 від 01.06.2004 р. 

Вартість однієї сторінки - 25 грн. Організаційний внесок – 100 

гривень. 

Оплату публікації та організаційного внеску можна здійснити за 

адресою: 01054 м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, Інститут педагогіки і 

психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Одержувач: Коваль Тетяна Василівна  

Усі витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням, здійснюються 

учасником за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. 

 

Вимоги до оформлення публікацій 

Стаття (за вимогами ВАК України) повинна містити такі необхідні 

елементи: 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими та практичними завданнями.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.  

 Формування мети статті (постановка завдання).  

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  

 Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.  

 Список використаних джерел (складений відповідно до діючих 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).  

 

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: матеріал 

статті подається згідно вимог ВАК України у вигляді комп’ютерного файлу 

на електронних носіях та 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі 

текстів WORD (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); обсяг статті 8–

10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат А4; 

міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 25 мм. 

Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно (на комп'ютері). 

Посилання на ілюстрації у тексті статті обов'язкові. Усі ілюстрації 

супроводжуються підписами. 

 

Порядок розміщення матеріалу 

 У першому рядку зліва вказується УДК. 

 Посередині малими літерами, напівжирним накресленням 

друкуються імена і прізвища авторів.  

 Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним 

накресленням друкується назва статті. 
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 Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст 

(посилання на використанні джерела оформляються у квадратних дужках, де 

через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному 

виданні, зразок [4, с. 56]).  

 Список використаних джерел, на які посилається автор, 

подається у кінці основного тексту (складений відповідно до нових вимог 

ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.). 

 Після списку використаних джерел курсивом подається ім’я та 

прізвище автора, назва статті, анотація (7–8 рядків), ключові слова трьома 

мовами (українською, російською та англійською).  

 Статті, подані з порушенням перелічених вимог, редакційна 

колегія не приймає. 

 

Заявка учасника 

Прізвище ___________________________________________________ 

Ім'я ________________________________________________________ 

По батькові (повністю) _________________________________________ 

Місце роботи ______________________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання __________________________ 

Назва доповіді ______________________________________________ 

Напрям роботи конференції ____________________________________ 

Планую (потрібне підкреслити):  

 виступити з доповіддю; 

 виступити з інформацією; 

 взяти участь як слухач. 

Потреба у бронюванні місць у готелі (так, ні). 

Необхідність у технічних засобах (потрібне підкреслити): 

 мультимедійний проектор, ноутбук. 

Поштова адреса (обов’язково вказати поштовий індекс, область) ______ 

_____________________________________________________________ 

Контактний телефон _________________________________________ 

Е-mаіl ____________________________ 

Дата _________________________________ 

Підпис ____________________________ 

 

 

Матеріали статей просимо надсилати на електронну адресу: 

K-PMPN@ukr.net - з поміткою «на конференцію». 

 

За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефоном: 

Р.т. (044) 486-45-39 - кафедра педагогіки та методики початкового 

навчання. 

М.т.  097-734-74-31 – Коваль Тетяна Василівна. 

 


