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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА  

ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ»,  

яка відбудеться 28-29 жовтня 2020 року в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка. 

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, студенти педагогічних закладів вищої 

освіти. 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку. 

2. Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку. 

3. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації. 

4. Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці. 

5. Психологічний супровід становлення особистості дитини. 
 

Форма участі заочна, яка передбачає публікацію тез у збірнику матеріалів 

конференції. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська, німецька, 

польська.  

  



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 жовтня 2020 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету pukas.ivanna@gmail.com такі матеріали: 

 заявку на участь у конференції (Іваненко_заявка.doc) (додаток 1); 

 тези доповідей, оформлені відповідно вимог (Іваненко_тези.doc) (додаток 2);  

 скан- або фотокопію квитанції про оплату (Іваненко_квитанція.doc).  

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор впродовж двох діб 

отримує підтвердження про їх отримання від оргкомітету конференції. У випадку 

відсутності підтвердження необхідно зателефонувати до оргкомітету конференції або 

надіслати матеріали повторно. 

Учасники конференції, які обрали електронний пакет матеріалів (сертифікат, 

програму та збірник матеріалів конференції), отримають його на зазначений в анкеті 

e-mail. Вартість електронного пакету матеріалів конференції – 40 грн. 

Учасники конференції, які обрали паперовий пакет матеріалів (сертифікат, 

програму та збірник матеріалів конференції), отримають його на зазначену у 

відомостях про авторів адресу Нової пошти за рахунок отримувача. Вартість 

паперового пакету матеріалів конференції – 200 грн. 

Оплату надсилати на картку Приватбанку № 5168 7573 5215 2369 (одержувач – 

Демчик Катерина Іванівна). При оплаті враховувати комісію банку та вказати 

прізвище платника.  

Додатково учасникам конференції пропонується опублікувати фахову статтю у 

збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Категорія «Б»). 

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH, Open 

Ukrainian Citation Index, розміщене на загальнодержавній технологічній 

платформі «Наукова періодика України»; є рецензованим (умови за посиланням 

http://pedosv.kpnu.edu.ua/pages/view/redkolegia).  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  

кафедра теорії та методик дошкільної освіти,  

вул. Симона Петлюри, 1-б,  

м. Кам’янець-Подільський,  

Україна, 32300 

 

Контактні телефони: 

 Пукас Іванна Леонідівна (067) 1519630 

 Бабюк Тетяна Йосипівна (096) 4411052 
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Додаток 1  

ЗАЯВКА 

на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ 

ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ», 

яка відбудеться у Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка 28-29 жовтня 2020 року 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (вказати повністю)  

Науковий ступінь, учене звання  

Місце роботи чи навчання 
(повна назва організації, навчального закладу) 

 

Посада  

Науковий керівник  
(для студентів, магістрантів та аспірантів із 

зазначенням наукового ступеня та посади) 

 

Контактний телефон, e-mail  

Номер та адреса відділення Нової пошти  
(для пересилки матеріалів) 

 

Напрям роботи конференції  

Назва тез  

Пакет матеріалів (сертифікат учасника 

конференції, програма конференції, збірник 

матеріалів конференції) (залишити необхідне) 

Електронний  Паперовий  
 

 

  



Додаток 2 

Вимоги до оформлення тез 
 

Обсяг – 2-5 повних сторінок формату А4 (включно зі списком використаних джерел). 

Текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5; 

відступ абзацу – 1,25 см, поля: з усіх сторін по 2 см. Файл зберігати у форматі .doc або .rtf.  

Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До тез можна додавати 

графічні матеріали – рисунки, таблиці тощо. Вони послідовно нумеруються арабськими 

цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒  

заголовок. Рисунки подаються у форматі .jpeg. 

У тексті не допускається вирівнювання пропусками. У тексті використовується дефіс 

«-», який не відділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151). Ініціали відділяються від 

прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл). 
 

Структура тез:  

1. Ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).  

2. Науковий ступінь, учене звання, посада. 

3. Для студентів, магістрантів та аспірантів вказати наукового керівника із 

зазначенням наукового ступеня та посади. 

4. Назва тез (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру). 

Далі йде текст, вирівняний по ширині сторінки. 

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 55].  

Список використаних джерел (не більше 7 джерел в алфавітному порядку) 

розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок 

(код УКНД 01.140.40). 
 

Зразок оформлення тез 
 

Олена Іваненко 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного 

 університету імені Івана Огієнка 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ … 
 

Виклад основного матеріалу 
 

Список використаних джерел (зразок) 

1. Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на 

природні ресурси світу // Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 

учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир, 2014. С. 103–108. 

2. Іщук Т. Дзвенить струмочком рідна мова // Початкова школа і сучасність. 2017. № 2. 

С. 31–36. 

3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб.  

Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Слово, 2005. 308 с. 

4. Моргун В. В. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. Київ : Логос, 

2001. Т. 2. 636 с. 

5. Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів / ред. О. П. Івакін. Київ : 

Аконіт, 2004. 414 с. 

6. Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.08.2020). 


