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Шановні молоді науковці та студенти!
Кафедра дошкільної та початкової освіти Cумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 14-15 квітня 2011 року запрошує Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Початкова школа: проблеми, інновації, перспективи”.

Напрями роботи конференції:
Інноваційні технології навчання в початковій школі.
Психолого-педагогічна адаптація дитини до школи.
	Вдосконалення виховного процесу в початковій школі.
	Компетентністний підхід у сучасній початковій школі.
	Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти.


Регламент роботи конференції:
1. Форми участі: доповідь на пленарному засіданні (10 хвилин), 
                               повідомлення на секційному засіданні (5 хвилин),
                               захист проекту на секційному засіданні (10 хвилин).
2. Робочі мови конференції: українська, російська.

Термін подачі матеріалів до 1 березня 2011 року!
Для участі у роботі конференції необхідно подати:
1. Заявку за поданим зразком.
2. Відредагований текст тез чи доповіді та їхній електронний варіант (диск CD - RW) подаються надрукованими через 1,5 інтервал, ліве поле – 30 мм., праве – 15 мм., верхнє 20 мм., нижнє – 20 мм. Кегль шрифту-14 (Times New Roman), версія Word 2003.
	На основі самофінансування планується попереднє опублікування збірника матеріалів конференції. Обсяг: для студентів – 3 сторінки, для магістрантів та аспірантів – 5 сторінок. Планується видача сертифікатів учасника конференції.
3. Лист-рекомендацію від наукового керівника.
      4. Квитанцію про оплату витрат на друк (вартість однієї сторінки – 10 гривень, 
оргвнесок  – 30 гривень).
5. Конверт із зворотною адресою.
    Матеріали та перекази надсилати за адресою:
    40002, м. Суми, вул. Роменська 87, СумДПУ ім. А.С. Макаренка. ІV навчальний корпус, кафедра дошкільної та початкової освіти, каб. 505а, Соколик Жанна Володимирівна.
   Контактні телефони:
   0950716287 – Соколик Жанна Володимирівна
   (0542) 68-59-69 – кафедра дошкільної та початкової освіти, 
завідувач – Кондратюк Світлана Миколаївна.
   Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їх повернення в разі невідповідності вимогам до змісту наукової статті.





Зразок оформлення тексту тез (доповіді)
                                                                                   Анна Матяш
                                                                                                               СумДПУ ім. А.С. Макаренка
                                                                                        


1 інтервал
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У 1 КЛАСІ 
2 інтервали

Текст
Список літератури
Примітка: примірник тексту тез чи доповіді візується автором, сторінки не нумеруються

ЗАЯВА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
„Початкова школа: проблеми, інновації, перспективи”

1. Прізвище, ім’я, по батькові
 _____________________________________________________________________________
2. Місце навчання (навчальний заклад, факультет)
3. Адреса навчального закладу
4. Освітньо-кваліфікаційний рівень: - студент;
                                                              - магістрант;
                                                              - аспірант.
5. Тема виступу ___________________________
6. Обрана секція _________________________________________
7. Планую:- виступити на пленарному 
                   - секційному засіданні;
                   - взяти участь як слухач;
                   - не приїду.
8. Домашня адреса _______________________________________
9. Контактний телефон 
10. Дата, підпис. 




