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Шановні науковці, викладачі, психологи, методисти обласних, 

об’єднаних територіальних громад та районних центрів, педагоги-

практики, аспіранти, докторанти, студенти! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

«Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта» 

 

Місце проведення: м. Кременчук, Кременчуцький педагогічний коледж 

імені А.С. Макаренка; 

 с. Потоки, Навчально-оздоровчий комплекс «Ерудит» 

Дата проведення засідання: 25-26 жовтня 2018р. 

 

День 1. Тема дня: «Створення сучасного освітнього простору для 

дитини – дошкільника» 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

1.Створення умов для соціалізації дошкільників: сучасний розвивальний  

простір дитини-дошкільника. 

2. Ранній вік: тонкощі зростання. 

3. Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти. 

4.Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

5.Підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах зміни освітньої 

парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи. 

 

День 2: «Практичний інтенсив» 

Творчі майстерні та майстер-класи. 

Щодня пропонуються екскурсійні програми. 



Почесні гості: 

 
 

Карабаєва Ірина Іванівна, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України. 

Тема виступу: «Психолого-педагогічний підхід до ознайомлення зі 

знаковою системою на образній основі». 

 

 

 

 
Завадська Тетяна Василівна, 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Тема виступу: «Дослідження мотиваційного та емоційного 

стану вихователів ЗДО» 

 

 
Панасенко Наталія Миколаївна 

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Тема виступу: «Засоби профілактики емоційного вигорання 

у вихователів ЗДО» 

 

 

 

 

 
Терещенко Людмила Анатоліївна, 

кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії психології навчання ім. 

О.І.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. 

Тема виступу: «Психолого-педагогічні та 

психофізіологічні проблеми дошкільної освіти». 

 
 

Половіна Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

Тема виступу: «Підготовка майбутніх вихователів до 

мистецької освіти дітей дошкільного віку». 

http://pi.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-doshkilnoi-osvity/sklad-kafedri.html?sid=341:Кафедра-дошкільної-освіти
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%9C%D0%9F%D0%A3
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%9C%D0%9F%D0%A3


 

Арнаутова Олена Манойлівна,  

методист  вищої категорії з дошкільної освіти  Комунальної  

установи  «Саратський районний методичний кабінет з питань 

освіти». 

Тема виступу: «Зв'язок науки та практики – десятирічний 

досвід співпраці з лабораторією психології дошкільника 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПНУ» 

 

 

 

Омельяненко Ніна Володимирівна, шеф-редактор 

управлінських видань напряму «МCFR: Освіта», голова 

правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» 

Тема виступу: «Нормативно-практичні аспекти діяльності 

закладів дошкільної освіти». 

 

 

 

 
 Байєр О.М., завідувач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

канд. психол. наук, доцент, м. Запоріжжя. 

Тема виступу: «Сучасне освітнє середовище в закладі дошкільної 

освіти  як чинник особистісного розвитку дитини». 

 

 

 

 
Шульга Людмила Миколаївна,  

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

м. Запоріжжя. 

Тема виступу: «Технологія розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку на заняттях із малювання». 

 

 

 

 

 
Гурковська Тетяна Леонідівна, 

головний редактор журналу «Практичний психолог: Дитячий 

садок» цифрового видавництва MCFR, голова місцевого осередку 

у м. Києві ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти». 

Тема виступу: «Ранній вік: тонкощі зростання».  

 

  

http://pedrada.com.ua/mcfr-osvita/our_publications/
http://www.dnz.com.ua/#!blog/cqk4
http://www.dnz.com.ua/#!blog/cqk4


Умови участі в конференції 

 

Для участі у конференції Вам необхідно: оформити «Заявку на участь» 

та надіслати її електронною поштою разом із матеріалами доповіді на 

поштову адресу оргкомітету. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма участі в конференції – очна, заочна. 

Кінцевий термін подачі матеріалів доповідей – до 10 жовтня 2018 року. 

Файли називати: Іванов С.І._заявка, 

Іванов С.І._тези 

Збірник матеріалів конференції в електронному варіанті буде розміщений 

на сайті https://sites.google.com/site/krempeddoshk/ через 15 днів після 

проведення заходу. 

Вартість друкованого варіанту збірника за домовленістю. 

 

 

За результатами роботи конференції всі учасники отримають 

сертифікат. 

 

 

Адреса оргкомітету: 

39623, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Л.Чайкіної, 33 (каб. 15); 

тел.(05366) 75-84-70 - кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти та 

гуманітарних дисциплін. 

Адреса електронної пошти: krempeddoshk@i.ua 

Контактні телефони: 

0973794162 – Бровата Олена Борисівна, завідувач відділення 

дошкільної освіти; 

0677480233 – Яценко Тетяна Володимирівна, канд. психол. наук, 

завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та 

гуманітарних дисциплін. 

 

  

https://sites.google.com/site/krempeddoshk/


Вимоги до оформлення тез 

 

1. Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог. 

2. Обсяг тез – до 4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), 

орієнтація – книжкова. 

3. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм. 

4. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

5. Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій 

стороні) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (для 

осіб, які їх мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій 

стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада. 

6. Нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка (прописні літери, 

без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.  

7. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з абзацним відступом зліва 10 

мм, сторінки не нумеруються. 

8. Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА». У 

тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням 

порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, 

наприклад: [5, c. 57]. 

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН 

України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – №5. – С.26–

30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

 

Порядок подання матеріалів 

 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати оргкомітету до 1 

жовтня 2018 р. на електронну скриньку krempeddoshk@i.ua  такі 

документи:  

а) тези доповіді;  

б)заявку на участь у роботі конференції, яка подана на сайті 

https://sites.google.com/site/krempeddoshk у розділі: «Всеукраїнська 

науково-практична конференція». 

 

  

Усі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються 

учасниками конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка 

їх відрядила на місці. 

  

https://sites.google.com/site/krempeddoshk


Зразок оформлення тез доповідей: 

Дорошенко Т.М. 

викладач дошкільних дисциплін  

Кременчуцький педагогічний  

коледж імені А.С. Макаренка  

м. Кременчук 

Іванова О.Л. 

студентка групи В-61Б 

Кременчуцький педагогічний  

коледж імені А.С. Макаренка  

м. Кременчук 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ НА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ДОШКІЛЬНИКА 

Текст 

ЛІТЕРАТУРА 

 

  



ЗАЯВКА 

учасника  Всеукраїнської науково-практичної конференції   

«Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта» 

25-26 жовтня 2018 року, м. Кременчук  

1. Прізвище ____________________________________________________ 

2. Ім’я _______________________________________________________ 

3. По-батькові __________________________________________________ 

4. Місце роботи  ________________________________________________ 

5. Посада  

Ректор 

Директор 

Заступник ректора (директора) 

Завідувач кафедри 

Професор 

Доцент 

Викладач 

Асистент 

Методист 

Психолог 

Вихователь 

Аспірант, докторант 

Студент 

Інше 

6. Науковий ступінь 

Доктор наук 

Кандидат наук 

Відсутній ступінь 

7. Вчене звання  

Професор 

Науковий співробітник 

Старший науковий співробітник 

Доцент 

Відсутнє звання 

8. Назва доповіді _______________________________________________ 

9. Назва секції__________________________________________________ 

10. Контактні телефони___________________________________________ 

11. Е-mail:  _____________________________________________________ 

12. Форма участі у конференції:  

очна з виступом____так-ні__ 

очна без виступу____так-ні_______ 

заочна ______так-ні______ 

13. Оберіть секцію для участі, якщо участь очна без виступу: 



1.Створення умов для соціалізації дошкільників: сучасний розвивальний  

простір дитини-дошкільника. 

2. Ранній вік: тонкощі зростання. 

3. Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти. 

4.Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні. 

5.Підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах зміни освітньої 

парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи. 

13. Необхідність замовлення проживання (100 гр. в день) ______ так-ні _____ 

14. Необхідність замовлення харчування (100 гр. в день) ______ так-ні ____ 

15. Необхідність отримати друкований варіант збірника матеріалів конференції 

(250 гр)________ так-ні 

16. Бажання взяти участь у екскурсійній програмі (музей 

В.Сухомлинського)._____ так-ні ______ 

17. Бажання взяти участь у екскурсійній програмі (екскурсія на гірничо-

збагачувальний комбінат у м. Горішні Плавні).______ так-ні _____ 

18. Час прибуття в Кременчук _____і необхідність зустрічі _____ так-ні _____. 

 

 


