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Шановні колеги ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській конференції «Різновікова взаємодія як фактор 
соціалізації особистості дитини», яка відбудеться 15 жовтня 2015 року на базі факультету дошкільної і 
корекційної освіти Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. 

Мета конференції – залучення педагогів до обговорення актуальних проблем організації 
різновікової взаємодії в дошкільних навчальних закладах та педагогічної взаємодії сім’ї та ДНЗ на засадах 
партнерства. 

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

– Різновікова група в ДНЗ як соціальна інституція соціалізації дитини; 
– Різновікові об’єднання дітей як чинник їхнього виховання і розвитку; 
– Різновікове спілкування дітей у педагогічній спадщині педагогів минулого і сучасності 

 
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, практичні 

фахівці та всі зацікавлені особи. 
 

Регламент роботи 
 

 доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.; 
 доповідь на засіданні секції – до 10 хв.; 
 виступ-повідомлення – до 5 хв.; 
 мова матеріалів, доповідей та виступів: українська, російська, англійська. 

 
Форми участі в конференції 

 
 публікація матеріалів; 
 публікація матеріалів + усна доповідь; 
 майстер-клас (запропонувати теми); 
 усна доповідь; 
 участь без доповіді та публікації. 

 

Матеріали конференції 
Повні тексти статей будуть опубліковані у Збірнику наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, що входить до переліку наукових фахових видань з 
педагогіки.  

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Прийом заявок, матеріалів, організаційних внесків  –          до  1 жовтня 2015р. 
 Повідомлення про участь у конференції –           до 1 жовтня 2015р. 
 Реєстрація учасників конференції –           15 жовтня 2015 р. 



(з 0900 до 1000  за адресою: м. Умань, вул. Садова, 28      (фойє нового корпусу університету).  
 Відкриття конференції  –       15 жовтня 2015 р. о 1000 год. 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Різновікова взаємодія як фактор соціалізації особистості дитини»» 

15 жовтня  2015 року 
УДПУ ім. П. Тичини, м. Умань 

Терміни та умови подачі статей і заявок на участь 

Заявку на участь та/або статтю для публікації у Збірнику наукових праць Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини потрібно надіслати на електронну адресу організаційного 
комітету lesjakarnaukh@rambler.ru до 1 жовтня 2015року. Після прийняття матеріалів слід надіслати    на 
адресу оргкомітету електронну скан-копію документа про оплату публікації статті у збірнику та/або 
оргвнеску. 

1. Організаційний внесок – 100 грн., просимо надсилати на адресу: 
20300 Черкаська обл., м. Умань 

 поштове відділення № 8, 
вул. Садова, 30 а, а/с 819  
Трофаїлі Наталії Дмитрівні 

Призначення платежу: прізвище, ім'я, по-батькові учасника за публікацію статті та/або оргвнесок за 
участь в конференції. 

Вартість оргвнеска включає часткові витрати на організацію конференції, видання програми та 
публікацій.  

2. Вартість публікації статті у Збірнику наукових праць УДПУ складає 25 грн. за кожну повну (або 
неповну) сторінку формату А-4. Вимоги до статей додаються. 

Видання програми та Збірника наукових праць заплановано до початку конференції. Учасники 
отримають збірник під час роботи конференції особисто чи поштою після її завершення. 

Оргкомітет залишає за собою право на відхилення статей, якщо вони не відповідають вимогам або не 
підтверджено оплату їх публікації.  

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно 
повідомити про це оргкомітет. 

ЗАЯВКА учасника конференції 
 

Прізвище, ім'я, по батькові   
Контактні телефони (дом., роб., моб.) 
E-mail  
Повна адреса для листування (П.І.П., вул., місто, поштовий індекс, країна) 
Місто Указується тільки назва населеного пункту  
Організація Повна назва організації 
Підрозділ Указати факультет (кафедру, лабораторію тощо) 
Посада Указується тільки посада без розширень (наприклад, професор) 
Вчений ступінь Указується цілком, наприклад: доктор економічних наук. 
Вчене звання  
Форма доповіді (пленарна, секційна, дистанційна)  
Назва доповіді укр. мовою  
Напрям конференції  
Необхідні технічні засоби  
Дата приїзду (вказати у форматі: дд.мм.рр чи 
поставити прочерк, якщо не приїдете) 

 

Дата від'їзду (вказати у форматі: дд.мм.рр чи 
поставити прочерк, якщо не приїдете) 

 

Потреба в проживанні   
Дата подачі заявки  

Адреса організаційного комітету 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  
вул. Садова 28,  
м. Умань  
Черкаська область 
Україна  
20300 

E-mail: lesjakarnaukh@rambler.ru 



Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Різновікова взаємодія як фактор соціалізації особистості дитини»», яка 

відбудеться 
  15 жовтня 2015 року 

УДПУ ім. П. Тичини, м. Умань 

 
Довідкова інформація 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 
 

. 
 (04744) 3-45-33 Деканат факультету дошкільної та корекційної освіти ( відповідальний секретар – Кожевнік 
Олена Валеріївна). 

Вимоги щодо оформлення статей у Збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  

1. Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003р. «Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліку ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи: 
постановка проблем у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Стаття 
повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки. 

2. Стаття подається українською мовою обсягом до 10 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу 
стандартного формату з використанням шрифтів текстового редактора Word 14 розміру через півтора інтервали. 

3. У правому верхньому кутку першої сторінки статті розміщується ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, 
посада, повна назва установи, де працює автор, у лівому - визначений код Універсальної Десяткової Класифікації 
(УДК). 

4. На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) з вказаним ПІП автора та ключові слова 
відповідно до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською. 

5. Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок. 
6. Поля сторінок рукопису – 20 мм. 
7. Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний 

автором. Рукописи мають бути відрецензовані. 
8. У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового 

номера і сторінки цитованого джерела (наприклад [3, с.15]). Неприпустимі посилання на неопубліковані та 
незавершені роботи. Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори 
публікацій. 

9. Бібліографічний список подається так: Література – і надалі нумерований та в алфавітному порядку із 
зазначенням автора (прізвище, ініціали), місце видання, видавництво та рік, обсяг (кількість сторінок), при посиланні 
на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні. Посилаючись на джерело у тексті, слід обов’язково вказати в 
квадратних дужках його номер за списком.  
 

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу lesjakarnaukh@rambler.ruу вигляді прикріплених 
файлів (стаття(і) + заявка + копія документа про оплату) або поштою (друкований варіант статті(ей) + 
електронний варіант на CD-диску + заявка + оригінал документа про оплату) на адресу: Трофаїла Наталія 
Дмитрівна, а/с 819, вул. Садова, 30 а, поштове відділення № 8, м. Умань, Черкаська обл., 20300 
На одну публікацію надсилається один авторський примірник збірника. 

До розгляду не приймаються авторські оригінали, які виконані не за вказаними вимогами, неоплачені, без 
електронної версії та подані пізніше зазначених термінів. 

УДК                                                                    С.О. Сидоренко, науковий ступінь, назва ВНЗ (організації), місто 
О.М. Петренко, науковий ступінь, назва ВНЗ (організації), місто 

 
НАЗВА 

Анотація (ПІП) 
Ключові слова: 

Аннотация( название, ФИО) 
Ключовыеслова: 

Annotation (name, SMPS) 
Keywords: 

Вступ. 
Постановка завдання. 

Методологія. 
Результати дослідження. 

Висновки. 
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