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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «ВІД ТВОРЧОГО 

ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ», яка відбудеться 26-27 жовтня 2022 року на базі кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

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

педагогічні працівники закладів освіти, здобувачі вищої освіти, а також всі, хто 

цікавиться проблемами дошкільної освіти. 

 
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Педагогіка творчості: філософський, культорологічний і психологічний 

контексти. 

2. Сучасні технології розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку. 

3. Творча діяльність педагога в контексті реалізації завдань наступності й 

перспективності дошкільної та початкової освіти. 

4. Формування та розвиток творчого професійного потенціалу фахівців 

дошкільної освіти. 

5. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в реаліях 

сьогодення. 
 

Форма участі – заочна (дистанційна). За результатами конференції планується 

видання електронного збірника матеріалів. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська.  



 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі у конференції необхідно до 22 жовтня 2022 року заповнити 

реєстраційну форму за покликанням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0StRQWqrJOKCSPPgIKhCYAHQZ

Oq6BL2cDOz98EvOVwnsjw/viewform  та надіслати на електронну адресу оргкомітету 

konf.kdo.kpnu@gmail.com такі матеріали:  

 стаття, оформлена відповідно до вимог (Іваненко_стаття.doc) (додаток 1);  

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

Усі учасники конференції отримають електронний сертифікат (15 акад. год. / 

0,5 кредита ECTS), програму та збірник матеріалів конференції. 
Організаційний внесок за участь у конференції становить 50 грн.  

Для учасників, які планують опублікувати свої матеріали в електронному 

збірнику матеріалів, організаційний внесок становить 150 грн. 

Одноосібна участь професорів, докторів наук, закордонних партнерів та 

спікерів конференції безкоштовна. 

 

Оплата участі буде здійснюватись після аналізу матеріалів та заявок участі. 

Реквізити для оплати будуть надіслані на електронну пошту, зазначену в 

реєстраційній формі. 

 

Контактні телефони: 

 Пукас Іванна Леонідівна (067) 1519630 

 Ватаманюк Галина Петрівна (067) 2873501 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0StRQWqrJOKCSPPgIKhCYAHQZOq6BL2cDOz98EvOVwnsjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0StRQWqrJOKCSPPgIKhCYAHQZOq6BL2cDOz98EvOVwnsjw/viewform


 

Додаток 1  

Вимоги до оформлення статті 

Обсяг – 5-7 повних сторінок формату А4 (включно зі списком використаних джерел). Текст 

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

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

Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До статті 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 статті:  

1. Індекс УДК (без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю). 

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

3. Науковий ступінь, учене звання, посада. 

4. Для студентів, магістрантів та аспірантів вказати наукового керівника із зазначенням 

наукового ступеня та посади. 

5. Місто, країна. 

6. Назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру). 

7. Анотація українською мовою (5-6 рядків). Ключові слова (5-6 слів). 

8. Виклад основного матеріалу (вирівнювання по ширині сторінки). Посилання у тексті 

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

9. Список використаних джерел (не більше 7 джерел в алфавітному порядку) розміщується в 

кінці тексту з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». Ознайомитися з стандартом можна за покликанням 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf.  

 

Зразок оформлення статей 

УДК 373.2 + 373.3 

Олена Іваненко, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного 

 університету імені Івана Огієнка 

(Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ … 

Анотація: українською мовою (5-6 рядків). 

Ключові слова: (5-6 слів). 

 

Виклад основного матеріалу 

 

Список використаних джерел: (зразок) 
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