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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі
ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару
«Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в
умовах реформування української школи»
20 травня 2021 року в онлайн форматі
Початок онлайн-трансляції о 13.00 годині (Zoom)
Мета науково-практичного семінару: об’єднання зусиль науковців та
практиків різних регіонів України щодо розповсюдження та впровадження
наукової інформації, пов’язаної із проблемою готовності дітей дошкільного
віку до шкільного життя.
До участі запрошуються: науковці, викладачі університетів та
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, студенти, практичні
психологи закладів освіти, фахівці центрів професійного розвитку, керівники
закладів освіти, педагоги.
Питання для обговорення:
Збереження дитинства як особливого світу життєдіяльності дитини
в умовах переходу від дошкільної освіти до шкільного життя.
2.
Створення оптимальних умов для формування готовності дітей до
школи з урахуванням їх вікових можливостей в ситуації сучасного
соціуму.
3.
Реалізація компетентнісного підходу при переході на нові освітні
стандарти. Наступність в реалізації змісту освітніх програм закладів
дошкільної освіти та початкової школи.
4.
Підвищення кваліфікації педагогів з питань готовності дітей до
умов шкільного життя. Співробітництво між педагогами та батьками
вихованців закладів дошкільної освіти як запорука успішності
навчання дітей у школі.
1.

Участь в науково-практичному семінарі можлива в такій спосіб:
участь в онлайн-трансляції, публікація матеріалів.

Для участі в науково-практичному семінарі просимо до 30 квітня
2021 р. зареєструватися онлайн: https://forms.gle/1aJerDHWLR7QGLP58
та надіслати до 30 квітня 2021 р. матеріали для публікації на імейл:
labpsydosh@gmail.com (Прізвище_матеріали).
Інформацію щодо підключення до трансляції, а також програму
науково-практичного семінару буде надіслано в імейлі на адресу, вказану під
час реєстрації.
Матеріали учасників науково-практичного семінару, оформлені згідно
з вимогами (Додаток), будуть опубліковані в електронному виданні:
Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Готовність
дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування
української школи».
Вартість участі в науково-практичному семінарі – 50 гривень. У
вартість входить оплата за участь, публікацію та сертифікат.
Членам Профспілки Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України участь оплачується у повному обсязі профспілкою (про членство в
ППО просимо вказати в заявці).
До 30 квітня 2021 р. (включно) просимо надіслати відсканований
документ про оплату організаційного внеску на імейл: labpsydosh@gmail.com
(Прізвище_внесок). Грошовий переказ у розмірі 50 грн. необхідно сплатити
на картку Ощадбанку 5167 4901 3446 3687 на ім’я Сахно Олена
Олександрівна. Комісія за рахунок платника. Призначення платежу: прізвище
учасника.
По закінченню семінару усі зареєстровані учасники отримають на свій
імейл електронний сертифікат участі.
До 10 червня 2021 року збірник матеріалів науково-практичної
конференції буде розміщено на сайті Електронної бібліотеки НАПН України.
Після цього усі автори матеріалів на свій імейл отримають посилання на
збірник.
Контактна особа:
Сахно Олена Олександрівна, моб. тел. +380 97 127 6586,
Viber +380 97 127 6586
Додаток
Технічні вимоги до оформлення матеріалів
науково-практичного семінару
матеріали приймаються до 30 квітня 2021 р. включно
Обсяг публікації: 5 сторінок друкованого тексту. Електронна версія
матеріалів: формат *.docх. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5,
абзацний відступ – 1,25 см; усі поля – 2 см.

Студенти подають публікацію у співавторстві з науковим керівником.
За потреби в кінці тексту подається до 5 літературних джерел,
оформлюється 12 кеглем. У тексті посилання позначаються квадратними
дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через
кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57]. Оформлення літератури згідно
ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та
правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше;
чиннийвід 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.
Зразок оформлення матеріалів
СПЕЦИФІКА ПРИЙНЯТТЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ТА
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДИТИНОЮ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Соловйова Л.І.
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника
Інституту психології імені Г.C. Костюка НАПН України
ORСID ID: https://orcid.org/0000-0003-3584-9779
Текст
Література
1. Соловйова Л.І. Термінальні та інструментальні цінності дітей
старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр.
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Харків, 2020. Т. IV.
Психологія розвитку дошкільника. Вип. 16. С. 162–178.

