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Кафедра педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти
                                       Шановні колеги! 
      Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській конференції «Дитяча книжка – джерело навчання, виховання та творчого розвитку». 
      Конференція відбудеться 16-17 жовтня 2014 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. 
      Реєстрація учасників конференції 16 жовтня з 800 до 1000 год. у головному корпусі університету (вул. Огієнка, 61). 
      Матеріали публікуватимуться у збірнику «Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», внесеного ВАК України до переліку наукових фахових видань. 
   
 Робоча мова конференції: українська. 
                    Наукова проблематика конференції: 
        1. Шевченкове Слово – джерело духовності особистості. 
        2. Дитяча книжка – першооснова формування читацьких компетентностей. 
        3. Сучасна література для дітей: здобутки та проблеми. 
        4. Дитяча книжка в умовах техногенного та інформаційно-ринкового середовища. 
        5. Національне книговидання та книго розповсюдження – духовна цінність нації. 
        6. Дитяча книжка в системі підготовки фахівця в галузі дошкільної та початкової  освіти. 
      Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 10 вересня 2014року заявку, вказавши в ній тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові,  науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон) і текст доповіді обсягом 10-12 повних сторінок. Для учасників конференції без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість – 25 грн. за сторінку (публікації для учасників, що мають  учений ступінь доктора наук, здійснюються безкоштовно), організаційний внесок – 150 грн.       Оплата публікації та оргвнеску здійснюється до 10 вересня 2014 р. поштовим  переказом на адресу:  
                     Забєгаєва Тетяна Петрівна  
                     Факультет педагогічний 
                     вул. Уральська, буд. 1 б. 
                     м. Кам’янець-Подільський  
                     Хмельницька обл. 
                     Україна, 32300 


        Просимо повідомляти про потребу в бронюванні готелю. 


                      Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті 
1. Відповідно до постанови президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України‖ (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) від 15.01.2003р. № 7-05/1, наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковане розв’язання означеної проблеми і на які опирається автор; виділення нерозв’язаних раніше моментів загальної проблеми, які висвітлюються у статті; формування мети та завдань статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 
2. Текст набирати шрифтом ― Times New Roman‖, розмір – 14  пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. 
3. Текст пропусками не вирівнювати (для цього використовувати параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції). 
4. Дефіс ―–― у тексті пропусками не відділяти, а тире ―—― (Alt+0151) відділяти з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставити, а після них — ставити. Дужки та лапки, які безпосередньо охоплюють текстовий блок, відділяти пропусками лише зовні. 
5. Ініціали від прізвищ відділяти нерозривним пропуском (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пропуск). 
6. Посилання на використані джерела в тексті робити за взірцем [2, с. 364; 5, с. 127; 7; 9], де  перша цифра — номер джерела в списку використаної літератури, далі номер сторінки   через кому, декілька джерел подавати через крапку з комою або через дефіс. 
7. За необхідності примітки (коментарі) до тексту оформляти так: у тексті за допомогою функції ―Верхний индекс‖ поставити порядковий номер примітки (наприклад: 
після тексту статті (до ― Списку використаних джерел‖) із заголовком ― Примітки‖ (по  центру) наскрізною нумерацією подати текст приміток. 
8. Елементи заголовка: шифр УДК в першому рядку зліва без абзацного відступу; наступний  абзац — ініціали та прізвище автора (авторів); назва статті також з абзацу.  
Далі текст анотації та ключові слова українською мовою. 
9. Після тексту статті (приміток) по центру подати заголовок “Список використаних джерел”     і в алфавітному порядку вказати всі використані джерела (спочатку ― кирилицею‖, потім ―латиницею‖). Список використаних джерел оформляти за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3). Наприклад: ... – 1986. – № 6. – С.79  83. 
10. Після ― Списку використаних джерел‖ подати анотацію та ключові слова англійською мовою. 
11. Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені. 
                                Взірець оформлення матеріалів: 
УДК  
                                                                   П.Г.Соломейко, О.С.Крицький  
                               НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ 
                                                  Анотація 
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                                                 Summary 
                                                 Key words: 

                               Список використаних джерел (взірець) 
1.  Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Ю.М. Безхутрий. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/ Bezkhoutry.pdf. 
2.  Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие / Елена Андреевна Земская. – [3-е изд., испр.] – М. : Флинта, 2006. –328 с. 
3.  Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно- семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01. «Українська мова» / О.М. Каракуця. – Харків, 2002. – 19 с. 
4.  Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні  питання:[навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища  шк., 1994. – 670 с. 
5.  Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина  світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник     наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146– 151. 
6.  Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» [Электронный ресурс] / В. Щукин // Вопросы  литературы. – 2006. – № 3 (май-июнь). – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/voplit/ 2006/3/shu6-pr.htm 1. 
7.  Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 830 p. 

     Контактні телефони: (03849) 33491 (деканат педагогічного факультету) , 

                        0974567231 (Ткачук Галина Петрівна) 

                                 E-mail: natasha-bura@mail.ru


                                      Заявка 
                   на участь у ІV Всеукраїнській конференції 
   «Дитяча книжка – джерело навчання, виховання та творчого розвитку» 
                  16-17 жовтня 2014, м. Кам’янець-Подільський 
Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________ 
Назва статті:_____________________________________________________ 
Наукова проблематика:____________________________________________ 
Установа:________________________________________________________ 
Посада:__________________________________________________________ 
Вчене звання, науковий ступінь:_____________________________________ 
Поштова адреса:__________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________ 
Телефон:________________________________________________________ 
Потреба в бронюванні готелю (так, ні)_______________________________ 




















Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Інститут педагогіки НАПН України
					Педагогічний факультет

Інформаційний лист
про підготовку матеріалів до збірника наукових праць
“Педагогічна освіта: теорія і практика”
Шановні науковці!
Здійснюється видання фахового наукового збірника “Педагогічна освіта: теорія і практика”. Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (Постанова Президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4); до міжнародної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS.
Вимоги до оформлення статей
Матеріали мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів*:
•	постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•	 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на  які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання мети статті (постановка завдання);
•	виклад основного матеріалу дослідження;
•	висновки.
(* У статті не виділяти жирним шрифтом перелічені вище елементи, лише враховувати їх наявність і послідовність у тексті).
Обсяг статті 10-12 формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль “Звичайний”; інтервал 1,5; абзацний відступ — 1,25 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Файл зберігати у форматі DOC. та RTF. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtrеnkо(-Коvаlchuk).
	Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац — прізвище та ініціали автора (авторів); наступний абзац — назва статті великими літерами, далі анотація, ключові слова українською, наступний абзац текст. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконувати в тексті у відповідному масштабі.
	У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). В тексті використовується дефіс “-”, який не відділяється пропусками, тире “—” (аlt+0151) та мінус “–” (alt+0150), які відділяються з обох сторін пропусками.
	Посилання на використані джерела в тексті подаються за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок дається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою.
	Джерела у списку подаються відповідно до вимог вимог ВАК (Бюлетень ВАК України, №2, 2000, с. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс, наприклад, ... — 1986. — Т. 7, № 6. — С. 79-83. 
	Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок фізичних і юридичних осіб. Вартість 1 сторінки А4 – 25 гривень. Пересилання збірника – 30 гривень. 	Матеріали, що не оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1, не відредаговані розглядатися і повертатися авторам не будуть. Статті аспірантів і магістрантів слід подавати з рецензією наукового керівника чи кафедри з рекомендацією до друку, завіреною печаткою навчального закладу чи установи.
(Статті докторів наук друкуються у збірнику безкоштовно, кошти надсилати лише за пересилку збірника). 

Приклад оформлення матеріалів

УДК…
Петренко О.Л.
Petrenko O.L

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ………………………
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ (англійською мовою)
Текст анотації українською мовою…..............(до 0,5 стор.) 
Ключові слова: ...................................................
Текст статті.............................................................................................................................. 

Список використаних джерел
(не більше десяти найменувань)
Прізвище та ініціали, назва статті, анотація, ключові слова англійською, російською мовами (переклад з української). 
Увага! Статті з використанням комп’ютерного перекладу російського та англійського текстів анотацій і ключових слів до друку не приймаються.

	Науково-методичні статті надсилати до 15.10. кожного року в паперовому варіанті з підписами автора (ів) та в електронному варіанті (формат DOC та RTF) за адресою (вул. Уральська, 1-б (навчальний корпус № 6) педагогічний факультет


Телефон: 8 (03849) 3-34-91; 3-34-92
e-mail: pedosv@kpnu.edu.ua
Контактні телефони:		 - Печенюк Майя Антонівна – 097-501-65-04
 - Рольська Ольга Володимирівна – 098-94-91-287

Відомості про автора (авторів)
ПІБ (повністю),
ступінь, вчене звання,
місце роботи, місто,
контактний телефон
Адреса (куди надсилати збірник; найближче відділення “Нової пошти”).

	Кошти надсилати після повідомлення про прийняття статті до друку: Моцик Людмила Володимирівна, вул. Уральська 1-б, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300  (В разі  надання адреси “Нової пошти” кошти не надсилати).

