МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ
ОСВІТИ

Шановні викладачі вищих навчальних закладів, методисти районних
(міських) науково-методичних центрів, педагогічні працівники дошкільних
навчальних закладів, вчителі початкової школи, аспіранти, студенти,
здобувачі наукових ступенів!
Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку»,
яка відбудеться 17-18 травня 2017 року
Мета конференції – обговорення актуальних проблем та означення векторів
розвитку дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних суспільних
трансформацій, презентація інноваційних педагогічних технологій особистісного
розвитку дошкільників та молодших школярів, виокремлення сучасних тенденцій у
професійній підготовці майбутніх вихователів та вчителів і їхній наступній
післядипломній освіті.
Тематичні напрямки конференції
1. Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в умовах інтеграції
України в європейський освітній простір.
2. Сучасний освітній простір дошкільного навчального закладу та початкової
школи: досвід, знахідки, надбання.
3. Нові виклики наступності дошкільної і початкової ланки освіти.
4. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах зміни
освітньої парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи.
5. Професійний розвиток педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних
умовах безперервної освіти.
6. Сучасні управлінські технології та менеджмент у навчальних закладах:
досвід та інновації.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в
інтернет-офлайн форматі за посиланням: conf.kubg.edu.ua
Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 1 травня 2017 р.
на електронну адресу оргкомітету: konf05@gmail.com
Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки
матеріалів електронною поштою).
Учасники Всеукраїнської конференції отримають сертифікати участі.
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірено
й відредаговано; не повинно бути порушень вимог авторського права.

Тези з незначними порушеннями вимог щодо оформлення буде піддано
редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам
конференції чи порушуватимуть авторські права, буде відхилено.
Участь у конференції безкоштовна.
Адреса оргкомітету:
02152, пр-т П. Тичини, 17, кафедра методики та психології дошкільної і
початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка, м. Київ
Контактний тел./факс: (044) 553-39-86.
моб. тел. 050-603-17-72 (Людмила Олександрівна)
050-444-03-16 (Наталія Михайлівна)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1.
Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу –
«Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for
Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок;
формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє –
2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
2. Виклад тексту:
1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).
2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи
(напівжирне накреслення).
3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).
4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).
Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5
джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у
квадратних дужках).
Заявка учасника
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Дошкільна і
початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку»
Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва навчального закладу
Поштова адреса та індекс
Контактний телефон
Е-mаіl
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів
Шановні колеги, чекаємо Ваші наукові матеріали за тематикою конференції!

