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 27 лютого 2018 року о 10.00 проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«Перспективи впровадження STEM-навчання в сучасній освіті».
Основні напрямки роботи:
 Впровадження STEM-навчання в сучасній освіті: проблеми, перспективи.
 Дошкільна, початкова, середня та позашкільна освіта: особливості STEM-навчання в системі
безперервної освіти.
 Інноваційні технології як шлях впровадження STEM-освіти.
 Досвід роботи провідних фахівців STEM-навчання у ЗВО України
До участі запрошуються науковці ЗВО, представники органів державної та місцевої влади,
громадських організацій, освітніх установ, вчителі закладів середньої освіти, вихователі ЗДО.
За результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції планується випуск медіа
збірника.
Робота конференції передбачає діяльність локацій дошкільної, початкової та технологічної освіти
Для участі у конференції та публікації тез і статей, медіа матеріалів просимо Вас до 20 лютого
2018 року надіслати заявку. Під час проведення конференції наявне мультимедійне обладнання.
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.
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.
Тези, доповіді, статті та медіа матеріали або посилання на них надсилати на E-mail:
ekaterinaiv8@gmail.com, pauldem82@gmail.com. Розмір медіа файлів не повинен перевищувати
500 Мб.
Реєстраційний внесок: 60 грн. за створення та оформлення медіа збірки (можна внести під час
участі у конференції).
Реквізити для оплати: ПРИВАТБАНК, № рахунку 5168755613718390 Демченко П.Є.
Копію квитанції про сплату просимо надсилати окремим файлом.
Контактна адреса
вул. Героїв Сталінграда, 21, м. Лисичанськ, 93108,
тел./факс (0642) 58-42-88, тел. (06451)-7-64-36, 0664402995; 0502669447
E-mail: ekaterinaiv8@gmail.com, pauldem82@gmail.com
Модератори: Ляшенко К.І., Демченко П.Є.
Заявка учасника
Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________
Установа, посада_______________________________________
Адреса_______________________________________________
Назва доповіді_________________________________________
Локація______________________________________________
Планую:
- Виступити на засіданні
- Взяти участь як слухач
- Надіслати медіа матеріали.

