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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Науковці, докторанти, аспіранти, студенти, педагоги-практики! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності 

дошкільної та початкової освіти», 

яка відбудеться 03 березня 2020 року 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

1. Педагогіка творчості: філософський, психологічний контекст. 

2. Психолого-педагогічні вимоги до творчої діяльності та особистості педагога в 

контексті завдань наступності дошкільної та початкової освіти. 

3. Зміст і технології формування творчої особистості педагога в умовах інтеграції 

України в Європейський освітній простір. 

4. Світовий досвід підготовки майбутніх педагогів до творчої роботи з дітьми 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 

5. Створення креативного культурно-освітнього простору для творчої самореалізації 

різних категорій дітей з особливими освітніми потребами.    

6. Сучасні педагогічні технології та методи здійснення навчально-виховної роботи в 

закладах дошкільної освіти і початковій школі на засадах педагогіки творчості. 

7. Професійний розвиток творчого педагога Нової української школи в умовах 

формальної і неформальної освіти. 

8. Інноваційні процеси реформування вищої педагогічної освіти України. 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська. 

Адреса проведення конференції: Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського (кафедра дошкільної та початкової освіти), 21100, м. Вінниця, вул. 

Острозького, 32. 

Форма участі в конференції: дистанційна. 

Увага!!! 

Статті учасників конференції будуть опубліковані у фаховому журналі (категорія В) 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 



Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (посилання на реєстр: 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab50e ). 

Вимоги до оформлення містяться в додатку 2. 

Тези учасників конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції. Вимоги до оформлення містяться в додатку 3. 

 

Порядок подання матеріалів та реєстрації 

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 28 лютого 2020 року (включно) в 

оргкомітет на пошту kpnvspu@gmail.com (вказавши тему повідомлення «Міжнародна 

конференція»): 

1) заявку за формою, що додається (додаток 1);  

2) статтю (додаток 2) та (або) тези доповіді (додаток 3); 

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску; 

4) відскановану електронну копію підтвердження сплати за публікацію. 

5) відео-виступ з доповіддю (за бажанням); 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника, наприклад: Петренко_Заявка, 

Петренко_Тези, Петренко_Стаття, Петренко_Оргвнесок, Петренко_Сплата, Петренко_відео. 

 

Фінансові умови участі уконференції 

Фінансові умови участі залежать від обраного Вами варіанту: 

 
Автори отримують Варіант А Варіант В Варіант С Варіант D Варіант Е 

Електронний варіант програми + +    
Електронний варіант 

сертифікату + +    

Паперовий варіант програми   + + + 
Паперовий варіант сертифікату   + + + 
Електронний варіант збірника 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 
 + +   

Паперовий варіант збірника 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції 
   +  

Паперовий варіант журналу 

«Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: 

педагогіка і психологія» 

    + 

Сплата 

Оргвнесок 50 грн. 100 грн. 100 грн. 100 грн. 150 грн. 

Оплата публікації   50 грн. 150 грн. 
(до 4-х стор.) 

60 грн. за 

сторінку 

 
Увага! Учасники із зарубіжних країн за умови вибору варіанту А, В або С оргвнесок не 

сплачують. 

Оплата здійснюється через відділення чи термінал Приватбанку. Номер картки 

одержувача: 4149 4390 1490 4472 – Горбачова Марія. 

Усі статті рецензуються редакційною колегією. 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab50e
mailto:kpnvspu@gmail.com


Розсилку матеріалів буде здійснено протягом 30 днів після закінчення роботи конференції 

через відділення «Нової пошти» за рахунок коштів автора. Термін розсилки журналу «Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: педагогіка і психологія» буде повідомлено окремо (залежить від наповненості випуску та 

роботи рецензентів).  

 

Чекаємо на Вашу участь! 

Координатори конференції: 
+38 096 45 60 711 – Голюк Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. 

+38 067 792 68 29 – Казьмірчук Наталя Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник декана з наукової роботи факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв 

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. 

+38 097 173 77 09 – Горбачова Марія – лаборант кафедри дошкільної та початкової освіти 

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. 



 

Додаток 1 

ЗАЯВКА  

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Актуальні  проблеми формування творчої особистості  педагога в контексті 

наступності дошкільної та початкової освіти»  

(м. Вінниця, 03 березня  2020 року) 

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________ 

2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) ______________________ 

3. Установа (повна назва установи, посада) ______________________________ 

4. Місто, країна _____________________________________________________ 

5. Контактний телефон, E-mail (обов’язково!!!) __________________________ 

6. Поштова адреса для направлення матеріалів конференції (відділення «Нової 

пошти») ___________________________________________________________ 

7. Тематичний напрям роботи конференції _______________________________ 

8. Тема доповіді ______________________________________________________ 

9. Науковий керівник (для студентів, аспірантів) – ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, посада _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Варіант участі в конференції (А, В, С, D або Е) _____ 



 

Додаток 2 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

 

Статті учасників конференції будуть надруковані у фаховому журналі (категорія В, 

IndexCopernicus) «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» (посилання на реєстр: 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab50e ). 

ISSN 2415-7880 (Online), ISSN 2415-7872 (Print) 

Вартість однієї повної чи неповної сторінки складає – 60 грн. Збір покриває 

витрати, пов'язані з редагуванням статей, присвоєнням DOI, версткою і друком 

журналу. 

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії 

України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи: 

       постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

       аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

       формулювання цілей статті (постановка завдання); 

       виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

       висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 

Технічні вимоги: 

- Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним 

шрифтом); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними прописними 

літерами; через 1 інтервал справа напівжирним шрифтом друкуються ініціали та 

прізвище автора; наступний рядок – вказати  orcid;  через 1 інтервал симетрично 

до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова 

українською мовою (6-10 слів); через 1 інтервал назва статті, прізвище та ініціали 

автора, анотація (1500-1800 знаків) та ключові слова англійською мовою (6-10 

слів); після цього через 1 інтервал – основний текст; в кінці статті через 1 інтервал 

симетрично до тексту напівжирним шрифтом заголовок «Література», 

формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик в алфавітному 

порядку; нижче через 1 інтервал розміщується References (транслітерація 

україномовних джерел здійснюється з використанням сайту http://translit.kh.ua/ ; 

російськомовних – http://translit-online.ru/ ; іноземні джерела залишаються без 

змін); 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab50e
http://translit.kh.ua/
http://translit-online.ru/


- обсяг авторських рукописів: статті –  не менше 12 сторінок;  

- формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 

мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт., стиль “нормальний” 

(“звичайний”);  міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в 

автоматичному режимі); текст друкувати без переносів; 

- посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким 

зразком: [5] або [5, с. 14], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 

14 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: 

[2; 3; 5] або [2, с. 14; 8, с. 23; 12, с. 124]; 

- список використаних джерел «Література» подається наприкінці статті 

(розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до  

стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК 

України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» - не 

використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити 

прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, 

видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не 

застосовується функція автоматичного нумерованого списку. 

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору 

без розгляду. 
 



ШАБЛОН ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК 371.3:378.4.180.6 

ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО -

ПІЗНАВАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ  

 

Ю. О. Корсун 

orcid.org/0000-000*-****-**** 

 

У статті розкрито зміст інформаційно-пізнавального компоненту 

професійної самосвідомості майбутніх інженерів, описано діагностичні 

методики ("Асоціативний ореол професії", стандартизоване інтерв'ю "Критерії 

професіоналізму", методика М.Куна і Т.Макпартленда "Хто Я", методика 

"Самооцінні еталони") та проаналізовано визначені за їх допомогою особливості 

становлення професійної самосвідомості студентів різних курсів. З'ясовано, 

яким чином змінюються уявлення студентів про свою професію, критерії 

професіоналізму інженера. Описано типовий образ інженера, який формується у 

студентів різних курсів. Розкрито зміст професійного Я-образу та уявлень про 

ідеального інженера. 

Ключові слова: професія, професійна самосвідомість, професіоналізм, 

професійна діяльність, інформаційно-пізнавальний компонент, діагностичний 

метод, професійна роль, професійна самооцінка. 

 

THE CHARACTERISTIC OF THE FORMATION OF THE INFORMATIVE-

COGNITIVE COMPONENT OF FUTURE ENGINEERS’ PROFESSIONAL 

SELF-CONSCIOUSNESS 

I. O. Korsun 

The article deals with the characteristic features of the formation of informative-

cognitive component of professional self-consciousness of future engineers, the 

research methods of the given component are described; among them are the following: 



«Associative halation of the profession», standard interview «The Criteria of 

Professionalism», method «Who I am» and method «The standard of self-appraisal». 

Besides, some other aspects are also described in the article such as: how students’ 

understanding of the profession changes, how students of different years of studies 

understand the criteria of professionalism, what typical image of an engineer is for 

various students, what are the contents of this image and the image of the ideal 

engineer. It proved in the article that the understanding of the criteria of 

professionalism and professionally important qualities becomes more differentiated, but 

these changes have slow and not well-determined character. According to the results of 

our research most students including graduates have an average level of development 

of professional self-consciousness. The most characteristic deformations in the 

development of professional self-consciousness for the larger part of students are the 

following: diffuseness of professional I-concept, non-adequate understanding of the 

professional ideal and own accordance to professional requirements, instability of the 

attitude to the chosen profession, too low or too high self-appraisal, weak striving for 

professional self-development and self-perfection, passivity of education-professional 

activity. All the results give us possibility to conclude that without special pedagogical 

assistance the development of professional self-consciousness of future engineers 

occurs spontaneously and is escorted by some crises and cannot achieve the proper 

level. That’s why there is the necessity to determine pedagogical conditions and work 

out the methods of the formation of professional self-consciousness of future engineers 

during their professional preparation. 

Keywords: profession, professional self-consciousness, professionalism, 

professional activity, informative-cognitive component, diagnostic method, professional 

role, professional self-appraisal.  
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ПРИМІТКА: В шаблоні збережено всі вимоги до оформлення статті (розміри шрифту, 

міжрядковий інтервал, вирівнювання тексту тощо). 

Архів останнього журналу знаходиться за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1UkjGU0uw7dcdnbOJ1P_EelrMC65eTzU7/view  

https://drive.google.com/file/d/1UkjGU0uw7dcdnbOJ1P_EelrMC65eTzU7/view


Додаток 3 

Вимоги до оформлення статті (тез доповіді) 
Структура статті: 

1. Назва статті посередині рядка (великими літерами, напівжирний).  

2. Ім’я та прізвище автора (напівжирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі 

наявності), повна назва установи, де навчається або працює автор; країна (по центру, курсив). 

3-4. Через рядок продублювати попередні два пункти англійською мовою. 

5. Ініціали та прізвище наукового керівника (для студентів та аспірантів), науковий 

ступінь, вчене звання (по центру). 

6. Через рядок – анотація українською мовою (2-3 речення, курсив). 

7. Ключові слова українською мовою (4-8 слів або словосполучень, курсив). 

8-9. Продублювати попередні два пункти англійською мовою. 

10. Через рядок – текст статті однією з робочих мов конференції. 

11. Через рядок – список використаних джерел (в алфавітному порядку без використання 

автоматичної нумерації). 

Загальні вимоги: 

Назва статті, інформація про автора, текст статті, анотації, ключові слова друкуються на 

аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – TimesNewRoman 12, абзацний відступ 

– 1,25 см. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти чи малюнки, що використані у статті, повинні 

бути чорно-білими, чіткими, у форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не 

приймаються. У тексті статті посилання на використані джерела подаються у квадратних 

дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: 

[7, с. 35]. Сторінки статті не нумеруються. Список використаних джерел (без повторів) 

оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» (розмір шрифту – 10). 

Обсяг тексту: до 4 сторінок зі списком використаних джерел. При перебільшенні обсягу 

сплачується 15 грн. за кожну повну чи неповну додаткову сторінку. 
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Анотація. У статті досліджено теоретичні питання мотивації як фундаменту 

формування мовної особистості молодших школярів. Розкрито роль та методичну цінність 

уроку рідної мови, гри. Виокремлено чинники, які сприяють формування мовної особистості 

дітей молодшого шкільного віку. 

Ключові слова: мотивація, особистість, мовна особистість, фундамент, навчання, 

всебічний розвиток, гра, урок. 

 

Abstract. The article deals with the theoretical questions of motivation as the foundation for the 

forming the linguistic individual of younger schoolchildren. The role and methodological value of the 

native language lesson and game are revealed. The factors contributing to the forming the linguistic 

individual of younger schoolchildren is separated. 



Key words: motivation, individual, linguistic individual, foundation, learning, comprehensive 

development, game, lesson. 
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