Шановний (на) колего!
Організаційний комітет запрошує Вас
взяти участь у роботі ІX Міжнародної
науково-практичної
конференції
«СУЧАСНИЙ СВІТ І НЕЗРЯЧІ:
соціальна
інтеграція
осіб
з
інвалідністю
як
категоричний
імператив гуманізації українського
суспільства».
Основні напрямки роботи
конференції
1. Правові
аспекти
соціальної
інтеграції
та
реалії
життєдіяльності
людей
з
інвалідністю в Україні (інклюзія та
доступність).
2. Психолого-педагогічні
проблеми
становлення
особистості
з
порушеннями
зору
в
умовах
інклюзивної освіти.
3. Вплив сучасного інформаційного
простору на розвиток особистості з
особливими потребами, їх соціальну
та професійну реабілітацію.
4. Просвітницько-виховна діяльність
соціальних інституцій у формуванні
активної громадянської позиції осіб
з інвалідністю.
Адреса оргкомітету
Україна, 43001, м. Луцьк. вул.
Шевченка, 36.,
Тел./факс: (+380332) 24-90-32,

Моб. тел.: +380997857103
E-mail: vooutos@gmail.com
Регламент конференції
Конференція проводитиметься в період
з 23 по 26 вересня 2019 року.
23 вересня – заїзд, реєстрація учасників
конференції;
24 вересня – реєстрація учасників,
пленарне засідання, засідання секцій;
25 вересня – засідання секцій;
26 вересня – круглий стіл, заключне
засідання, від’їзд учасників.
Проведення конференції: м. Луцьк,
Київський майдан, 7.
Повну програму конференції її
учасники зможуть одержати при
реєстрації.
Форми участі в роботі
конференції
● Пленарна доповідь – до 20 хв.
● Доповідь на секції – до 10 хв.
Мови конференції
Робочі мови конференції –
українська, російська, англійська,
польська.

Благодійний внесок на друк
матеріалів конференції:
Благодійні кошти в розмірі 150 грн.
перераховуються на картковий рахунок
4149499104151954 –
Терпелюк Світлана Іванівна

Матеріали конференції
Планується
видання
матеріалів
конференції у вигляді тез доповідей до
2 сторінок формату А4 на мовах
оригіналу
Електронний
варіант
тез
та
інформацію про авторів просимо
надіслати до 15 серпня 2019 р. на
адресу: e-mail: vooutos@gmail.com з
поміткою «Конференція «СУЧАСНИЙ
СВІТ І НЕЗРЯЧІ».
За
результатами
конференції
учасники
матимуть
можливість
надрукувати статтю у фаховому
журналі «Науковий вісник Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки: серія
Педагогічні науки», що є фаховим
виданням України з педагогічних наук
(затверджено постановою президії ВАК
України від 10.02.2010 р. № 1-05/1).
Матеріали
повинні
відповідати
вимогам затвердженим Міністерством
освіти і науки України до структури та
оформлення
наукових
статей
у
фаховому журналі «Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки: серія
Педагогічні науки».

Вимоги до оформлення тез
Тези оформлюються у файлі типу
«документ Microsoft Word». Формат
сторінки - А4, поля - 20 мм з усіх боків,
орієнтація книжкова, шрифт «Times
New Roman», розмір - 14 пунктів,
міжрядковий інтервал - одинарний, без
відступів). Текст обсягом 1 або 2 повні
сторінки.
Складові:
1. Прізвище та ініціали автора,
посада, науковий ступінь, вчене звання
напівжирним, орієнтація право.
2. Назва
навчального
закладу,
установи повністю (курсив).
3. Тема доповіді (назва тези) напівжирним, орієнтація по центру
(прописні).
4. Текст тези - орієнтація по ширині
тексту,
міжрядковий
інтервал
одинарний, абзацний відступ - 10 мм.
5.
Список
літератури.
При
оформленні вказуються повні реквізити
джерела відповідно до ДСТУ ГОСТ
7.1:2006.
Учасникам семінару буде виданий
сертифікат

Зразок оформлення тез
Симончук Н. В.
вчитель математики вищої категорії
Луцький консультпункт
Київської міжобласної
школи для сліпих і слабозорих
РОЛЬ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З
РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ
СВІТОГЛЯДНОСТІ УЧНІВ
Текст (за матеріалами доповіді).

Волинська ОДА
Волинська обласна організація УТОС
Волинський обласний фонд «Зір»
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки
Ресурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова
Центр супроводу інклюзивного навчання осіб
з інвалідністю Національного університету
водного господарства та природокористування
Академія рекреаційних технологій і права

Список літератури

Проживання
та
харчування
учасників
Проживання
та
харчування
учасників оплачується за рахунок
організаторів.
Квитки на зворотній проїзд просимо
придбати заздалегідь.
Компенсація проїзду відбувається
при наявності оригіналів проїзних
документів
Проїзд до місця реєстрації:
Місце реєстрації учасників конференції
Київський майдан, 7:
- від залізничного вокзалу маршрутне
таксі №2.
- від автовокзалу маршрутне таксі №31,
16.
до зупинки «Київський майдан»

ЗАПРОШЕННЯ
на ІX Міжнародну науковопрактичну конференцію
«СУЧАСНИЙ СВІТ І НЕЗРЯЧІ:
соціальна інтеграція осіб з
інвалідністю як категоричний
імператив гуманізації українського
суспільства»
23 - 26 вересня 2019 року
Луцьк

