Міністерство освіти і науки України
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка» 15 травня 2019 року о 10.00 проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Формування громадянських компетентностей фахівця нової генерації».
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
І Пленарне засідання:
 Формування громадянських компетентностей в Україні: проблеми та перспективи
 Громадянська компетентність як складова Нової української школи
 Формування громадянської компетентності: теорія і практика
 Громадянська компетентність здобувачів освіти у ЗЗСО
ІІ Робота студій:
Студія 1. Майстерня вчителя НУШ: впровадження громадянської компетентності
Студія 2. Педагогіка партнерства: вчимося жити разом
Студія 3. Людина і громада
До участі запрошуються науковці ЗВО, представники органів державної та місцевої влади,
громадських організацій, освітніх установ, вчителі закладів загальної середньої освіти, вихователі ЗДО.
За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції планується випуск електронного
варіанта збірника.
Для участі у конференції та публікації тез і статей просимо Вас до 01 травня 2019 року
надіслати заявку.
Вимоги до оформлення. Обсяг тез доповідей 2-3 сторінки формату А-4; статті: 5-7; 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.
У 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.
У доповіді вказується обов’язково проблема, розкриття теми та висновки. Наприкінці тез/статті
перелік літератури (3-4 примірника).
Назва файлу з тезами – прізвище автора. Назва файлу з заявками – слово «заявка» та
прізвище автора.
Заявку, тези (статті) та копії квитанції про сплату надсилати на E-mail: ekaterinaiv8@gmail.com.
Копію квитанції про сплату просимо надсилати окремим файлом.
Реєстраційний внесок: 50 грн. (сертифікат, електронний варіант збірки).
Реквізити для оплати: ПРИВАТБАНК, № рахунку 5168 7427 0868 9918 Хомич О.М.
Контактна адреса
вул. Героїв Сталінграда, 21, м. Лисичанськ, 93108,
тел./факс (06451)-7-64-36, 0664402995
E-mail: ekaterinaiv8@gmail.com
Модератори: Ляшенко К.І., Ігнатуша А.Л.
Заявка учасника
Прізвище, ім’я, по батькові______________________________
Установа, посада______________________________________
Адреса_______________________________________________
Контактний телефон ___________________________________
Участь у конференції (очна, заочна)______________________
Публікація у збірнику, сертифікат (так/ні)_________________

