МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ТРЕТЬОГО
ТИСЯЧОЛІТТЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ
яка відбудеться 18 травня 2017 року
Місце проведення конференції: 61166, Україна, м. Харків, вул. Валентинівська 2, актова зала.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Мета конференції: висвітлення сучасного стану системи дошкільної освіти в Україні та
перспективи її подальшого вдосконалення, обговорення актуальних проблем навчання і виховання
дітей дошкільного віку.







Тематичні напрями роботи конференції:
дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі;
висвітлення наукових ідей про дитину у вітчизняній педагогічній думці та їх розвиток у
поглядах сучасних педагогів;
інноваційна діяльність вихователя в сучасному дошкільному закладі;
проблема безперервності та наступності дошкільної та початкової освіти;
художньо-естетичний розвиток дошкільників.
Програма проведення конференції:

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції;
10.00-12.00 – пленарне засідання;
12.00-13.00 – брейк-кава;
13.00-15.00 – секційні засідання.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ НАГОЛОШУЄ
До участі у Всеукраїнській конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти,
вихователі ДНЗ. Програмою конференції передбачено урочисте відкриття конференції, проведення
пленарного засідання, перерва на каву, робота в секціях. До початку роботи конференції статті її
учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Умови участі у конференції:
Для участі в роботі наукової конференції потрібно до 15 квітня 2017 року надіслати на електронну
адресу оргкомітету mkrtichan-79@mail.ru такі документи:
а) анкету-заявку за зразком (додаток 1);
б) публікацію (5-7 повних сторінок), оформлені відповідно до зазначених вимог конференції, в
електронному вигляді.

Кожен учасник надсилає вище названі документи в одному листі. Назви надісланих документів
повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Іванов_Заявка», «Іванов_Стаття».
Матеріали, надіслані з порушенням вимог до розгляду не приймаються.
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн. Кошти необхідно не пізніше 15 квітня
2017 року надати до оргкомітету. Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням
Ваших доповідей, макетуванням та друком матеріалів конференції та програми конференції. Оплата
організаційного внеску дає право учаснику конференції безкоштовно отримати примірник матеріалів
конференції та її програму.
Вартість 1 сторінки публікації в збірнику наукових праць складає 35 грн., пересилка збірника
здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача.
Вимоги до оформлення статті:
Обсяг статті повинен становити 5-7 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, без
переносів. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє
і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм, абзацний відступ – 1,25 мм. Середня кількість
знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.
У тексті коротке тире (–) і дефіс (-) розрізняються за розміром та наявністю/відсутністю пробілів.
Ілюстративний матеріал або одиниця, що досліджується, друкується курсивом.
Цитата оформляється за зразком «...».
У верхньому у правому куті (вирівнювання по правому краю) – ініціали автора (перед
прізвищем) та прізвище друкуються жирним шрифтом (УВАГА! Усі ініціали в тексті набирати перед
прізвищем через нерозривний пробіл), нижче через рядок посередині рядка (вирівнювання по центру)
– назва статті великими літерами (жирним шрифтом). Нижче через рядок – анотації і ключові слова.
Нижче через рядок – подається текст статті.
Анотації і ключові слова подаються з абзацу українською та англійською мовами після назви
статті (5-6 рядків, через 1 інтервал, кегль 14, шрифт – курсив; ключові слова – 5-8 одиниць жирним
шрифтом). Анотації містять стислу інформацію про основні положення публікації.
Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80], де 5 – номер
джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно
подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97].
Через рядок після тексту статті після слова «ЛІТЕРАТУРА» в алфавітному порядку подається
бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової
літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2008. – № 3).

Контактна інформація:
За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конференції (057) 702-66-21.
Адреса оргкомітету: Україна, 61166, м. Харків, провул. Фанінський, 3, ХНПУ імені Г.С. Сковороди,
факультет дошкільної освіти (ауд.209).
Координатор конференції: Мкртічян Оксана Альбертівна (т. 0667786982)

