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Кафедра теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології
—

Інформаційне повідомлення 

Шановні колеги!

Засвідчуємо вам свою повагу та запрошуємо взяти участь у роботі 
обласної науково-практичної конференції «Упровадження інноваційних 
технологій у практику роботи ДНЗ, початкової школи та фахівців 
психологічної служби», що відбудеться 20 жовтня 2016 року на базі 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У роботі конференції 
передбачається участь провідних науковців, авторів програм, підручників 
та методичних посібників для педагогів початкової школи та ДНЗ.

Запрошуються науковці, викладачі, методисти, працівники районних 
(міських) методичних кабінетів, педагоги, усі зацікавлені особи.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Підвищення самоосвітньої компетентності як детермінанта 

інноваційної діяльності педагога.
2. Інноваційна діяльність працівників психологічної служби в умовах 

сучасних суспільних змін.
3. Забезпечення компетентнісного та діяльнісного підходів у 

викладанні предметів початкової школи засобами інноваційних
- технологій.

4. Формування інноваційного простору дошкільної освіти.
Робоча мова: українська, російська.
Форма участі: очна, заочна.
Умови участі: для участі у конференції необхідно подати до 15 жовтня 

2016 року на адресу оргкомітету наступні матеріали:
1) заявку (додаток 1);
2) статтю (додаток 2); (публікація за рахунок авторів).

Публікація статей передбачається у збірнику матеріалів конференції. 
Матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді за адресами: 
кафедра теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
вул. Покришева, 41, 
м. Херсон, 73034
або e-mail: rayevsk@ ukr.net (у темі листа вказати «конференція») 
Контактні телефони: (0552) 37 02 00; 0509860929
Раєвська Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри теорії і методики 
дошкільної, початкової освіти й психології.
Початок роботи конференції -  20 жовтня 2016 року о 10.00 годині в 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (вул. Покришева, 41).



Зразок оформлення заявки на участь у конференції
Додаток 1

За я в к а  на  участь  
у обласній науково-практичній конференції 

«Упровадження інноваційних технологій у практику роботи ДНЗ, 
початкової школи та фахівців психологічної служби»

1.Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________________
2.Науковий ступінь_________ ____________________________________________________
3.Учене_звання__________________________________________________________________
4.Місце роботи__________________________________________________________________
5.Посад а  
6.Контактні телефони, E-mail________________ ____________________________________
7._Напрям конференції___________________________________________________________
8.Тема доповіді чи статті (потрібне підкреслити)_________________________________

Додаток 2

Вимоги до написання та оформлення статей
Матеріали мають бути представлені в друкованому вигляді обсягом 5-7 сторінок 

формату А-4 у друкованому та електронному варіанті. Мова друку: українська, 
російська. Електронний варіант виконувати в редакторові Microsoft Office шрифтом 
Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5. Розміри берегів: лівий - 25 мм, 
правий - 15 мм, верхній і нижній - по 20 мм. Не виставляти примусові переноси, не 
архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити 
прізвище та ім’я автора (ів), нижче -  науковий ступінь, вчене звання.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам.

Оформлення статті здійснювати наступним чином:

Прізвище та ініціали.
Назва статті

Текст статті.....
Текст статті повинен мати такі елементи: актуальність, постановка проблеми в 
загальному вигляді та її зв ’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки.

Література:
1. Савченко О. Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно- 

оцінювальної діяльності вчителя / О. Савченко // Початкова школа. -  2011. -  
№ 2.- С .  7-12.

2. Сухарева Л. С. Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників / Л. С. 
Сухарева. -  X.: Основа: Тріада, 2008. -  128 с.

Інформація про автора на останній сторінці: прізвище, ім’я, по батькові, посада та 
місце роботи, контактний телефон.
Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: petrovastat.


