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Шановні викладачі закладів вищої освіти, закладів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, методисти районних (міських)
науково-методичних центрів, педагогічні працівники закладів
дошкільної освіти, аспіранти, студенти,здобувачі наукових ступенів!
Запрошуємо Вас взяти участь у
ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»,
яка відбудеться 28-29 березня 2019 року
Мета конференції – обговорення актуальних проблем розробки та
впровадження інноваційних технологій розвитку, виховання і навчання в
системі дошкільної освіти в контексті сучасних суспільних трансформацій,
презентація доробку передових технологій, виокремлення сучасних
тенденцій у реалізації інноваційних технологій в дошкільній освіті на всіх її
рівнях.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інноваційні технології в психології розвитку дитини дошкільного
віку.
2. Інноваційні технології психолінгвістичного розвитку дитини
дошкільного віку.
3. Інноваційні технології в дошкільній педагогіці (виховання і навчання
дошкільника).
4. Інноваційні технології методик дошкільної освіти.
5. Інноваційні
технології
підготовки
педагогічних
фахівців
дошкільного профілю в умовах зміни освітньої парадигми ЗВО.
6. Інноваційні технології підвищення кваліфікації працівників
дошкільної освіти.
7. Інноваційні технології в дошкільній освіті зарубіжжя.
8. Інноваційні технології та їх реалізація в умовах інтеграції України в
європейський освітній простір.

Інноваційні управлінські технології та технології менеджменту в
системі дошкільної освіти.
10. Інноваційні технології реалізації перспективності і наступності між
дошкільною і початковою освітою.
9.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами
здійснюється в інтернет-офлайн форматі за лінком: http://www.phdpu.edu.ua/
Заявку та абстракт для участі в конференції просимо надіслати до 1
березня 2019 р. на електронну адресу оргкомітету: kafedra_phdpu@i.ua
позначкою «На конференцію «Інноваційні технології в дошкільній освіті»
(див. нижче вимоги до відправки матеріалів електронною поштою).
Програма і збірник абстрактів буде розміщено на web-сайті
університету. Учасники Міжнародної інтернет-конференції отримають
електронні сертифікати участі.
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська та мови
країн ЄС.
Матеріали розміщуватимуться в авторській редакції, відповідальність за
них несе автор. Абстракти мають бути ретельно перевірені й відредаговані;
не повинно бути порушень вимог авторського права. Абстракти з незначними
порушеннями вимог щодо оформлення буде піддано редакторській правці, а
ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції чи
порушуватимуть авторські права, будуть відхилені. Авторам оригінальних
інноваційних технологій дошкільної освіти буде запропоновано взяти участь
в колективній монографії по цій проблематиці. Монографія готується
колективом кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».
Участь у конференції складає – 100 грн. Перерахунок коштів
здійснювати на картковий рахунок ПриватБанку – 5168742710428594 –
Андреєва Тамара Титівна. Разом з матеріалами конференції надсилати скан
квитанції про сплату (назва файлу – «Ivanov_kvitancja.doc»).
Адреса оргкомітету:
08401, кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький,
Київська обл.
Контактні тел.
Калмикова Лариса Олександрівна – завідувач кафедри – 067-907-60-30
Андреєва Тамара Титівна – заступник зав кафедри – 099-257-08-89
Єпіфанова Світлана Павлівна – ст. лаборант кафедри – 093-010-83-84

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АБСТРАКТІВ

Абстракти подаються у вигляді комп’ютерного файлу,
«Ivanov_abstract.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип
шрифту – Times New Roman; кегль – 10); без нумерації сторінок;
формат А4; міжрядковий інтервал – 1; поля: ліве – 2,0, нижнє – 2,0,
верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1 см); обсяг – до 6 тис.
знаків.
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: посередині великими літерами (напівжирне
накреслення).
4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).
Після тексту (за потреби) – література (у центрі напівжирним
накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з чинними вимогами;
посилання в тексті у квадратних дужках).
1.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»
(назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc»)
Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва навчального закладу
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів
Е-mаіl
Контактний телефон
Всім абстрактам буде присвоєно ДОІ
Шановні колеги, чекаємо Ваші наукові матеріали за тематикою
конференції. Будемо заздалегідь вдячні за поширення цієї інформації!

