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запрошує Вас узяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

“МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ”, 

яка відбудеться 16-17 жовтня 2014 року 

 

Основні напрямки роботи конференції 

      1. Теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти. 

      2. Сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір. 

      3. Механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя. 

      4. Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітар-

ного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти. 

 Для участі в конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 01 червня 2014 року 

матеріали для публікації на диску в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, 

інтервал 1,5 разом з одним надрукованим примірником тексту на аркушах формату А4 

обсягом 7-10 сторінок (ім’я та прізвище автора, назва міста (в дужках) друкуються на першій 

сторінці праворуч, назва статті – великими літерами, список джерел подається в кінці статті 

за алфавітом, а в тексті позначається позиція та сторінка, наприклад, [5, 78]). 

 Статті друкувати рідною мовою, резюме та ключові слова – трьома мовами 

(українською, російською та англійською). Подати УДК. У тексті статті обов’язкові рубрики: 

1. Постановка проблеми (рубрики виділяються півжирним шрифтом і заверстуються в 

текст). Називається проблема в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячено означену статтю. 

3. Формування мети статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

6. Бібліографічний список, оформлений за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

“Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

Необхідно подати заявку на участь у конференції. 

         Матеріали конференції будуть надруковані до початку її проведення у фаховому 

виданні з педагогічних наук. Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 250 

гривень за статтю (7-10 сторінок комп’ютерного набору) та оргвнесок – 50  грн. (сплачується 

заздалегідь разом із коштами за друк статті усіма учасниками та компенсує витрати на 

культурну програму). 

Гроші та бандеролі (роздрук в одному примірнику, диск зі статтею, квитанція за 

переказ) переказувати за адресою: 82100, Шаран Олександрі Василівні, вул. Грушевського, 4, 

кв. 23, м. Дрогобич, обл. Львівська.  

Контактні телефони: (03244)1-34-07 (деканат факультету початкової освіти); 

дом. (03244)2-12-64; моб. 0677640747; e-mail: sharan_oleks@ukr.net (Шаран 

Олександра Василівна); 

дом. (03244)2-36-59; моб. 0984428189; e-mail: fillgalja@rambler.ru (Філь Галина 

Олександрівна).  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
       У статті розглядаються проблеми впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний 

процес початкової школи. Розкриваються психолого-педагогічні аспекти застосування інновацій у 

педагогічній практиці, зокрема готовність учителя до інноваційної діяльності. 

       Ключові слова: інновація, інноваційна педагогічна діяльність, інноваційні технології, навчально-

виховний процес. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

       В статье рассматриваются проблемы внедрения педагогических инноваций в учебно-

воспитательный процесс начальной школы. Раскрываются психолого-педагогические аспекты 

применения инноваций в педагогической практике, в частности готовность учителя к 

инновационной деятельности. 

       Ключевые слова: инновация, инновационная педагогическая деятельность, инновационные 

технологии, учебно-воспитательный процесс . 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

OF INNOVATION IN PRIMARY SCHOOLS 

       Thе paper addresses the problem of implementing pedagogical innovations in educational process of 

primary school. Disclosed psychological and pedagogical aspects of innovation in teaching practice, 

including teacher readiness for innovation.        

       Keywords: innovation, innovative educational activities, innovative technology, the educational process. 
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