Міністерство освіти і науки України
ВП "Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка"
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка 12 грудня 2017 року проводить V Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу»
Основні напрямки роботи:

 Міжнародне співробітництво у системі інклюзивної освіти
 Реалії та перспективи надання освітніх послуг дітям з особливими потребами в умовах
модернізації змісту освіти
 Культура здоров’я – складова всебічно розвиненої особистості
 Партнерство з організаціями, які працюють у соціальній і медичній галузях щодо задоволення
потреб дітей з особливими потребами
 Підготовка фахівців для роботи з особами, які мають особливі освітні потреби на всіх рівнях
освіти
 Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги – комплексні системи заходів з
організації освітнього процесу
До участі запрошуються професорсько-викладацький склад кафедр інститутів фізичного
виховання і спорту, реабілітації та валеології, вчителі спеціалізованих закладів освіти та
загальноосвітніх шкіл, вихователі дошкільних закладів освіти, представники органів державної та
місцевої влади, громадських організацій.
За результатами V Всеукраїнської науково-практичної конференції планується випуск
інформаційно-методичного збірника матеріалів.
Для участі у конференції та публікації тез і статей просимо Вас до 01 грудня 2017 року
надіслати заявку щодо участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції, тези і статті.
Вимоги до оформлення. Обсяг тез доповідей 2-3 сторінки формату А-4; статті: 6-8; тип
шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал 1,5; поля з
усіх сторін – 2 см., відступ на абзац 1, 25. Вирівнювання по ширині.
В правому куті прізвище, ім’я, по батькові автора повністю, нижче – назва організації (без
скорочень) та місто. Далі через інтервал у центрі – назва тез (заголовними літерами, жирним
шрифтом), нижче через інтервал друкується текст.
В доповіді вказується обов’язково проблема, розкриття теми та висновки. Наприкінці тез
перелік літератури (3-4 примірника).
Назва файлу з тезами – прізвище автора. Назва файлу з заявками – слово «заявка» та
прізвище автора.
Реєстраційний внесок: 150 грн. за друк статті та організаційний внесок. Оплата за
публікацію здійснюється на картковий рахунок ПриватБанк № 5168742024276424 (Крошка С.А.)
Контактна адреса
вул. Героїв Сталінграду, 21, м. Лисичанськ, 93108,
тел./факс (0642) 58-42-88, тел. (06451)-7-64-36, 0950543861, 0978440698
E-mail: kroshka68@gmail.com
Відповідальний: Крошка Світлана Андріївна
Заявка учасника
Прізвище, ім'я, по батькові доповідача________________________________
Науковий ступінь, вчене звання______________________________________
Місце роботи, посада ______________________________________________
Назва матеріалів доповіді __________________________________________
Напрям роботи конференції ________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Телефон, e-mail ___________________________________________________
Під час проведення конференції буде проходити благодійна акція «Собака-обнімака»
(фото з собакою).

