ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
проводить 21 грудня 2018 р. ІІ Міжнародний науковий круглий стіл «Педагогічний дискурс»

1.
2.
3.
4.

Напрями роботи круглого столу:
Дошкільна освіта.
Початкова освіта.
Соціальна педагогіка/соціальна робота.
Педагогіка вищої школи.

Організаційні форми проведення: 13.30 – секційні засідання.
Публікація матеріалів круглого столу. Матеріали круглого столу (тези доповіді)
плануються видати у збірнику Педагогіка.
Редакційна колегія збірника залишає за собою право технічно редагувати подані
матеріали, а також відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці круглого столу.
Відповідальність за зміст публікації повністю несе її автор. Вартість тез – 120 грн.
Заявки на участь у круглому столі та тези доповідей приймаються до 25 листопада
2018 р. на електронну адресу Korpach_N@ukr.net. Факт отримання документів підтверджується
повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися за
моб.тел. 0669372901.
Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг 3-4 стор, шрифт «Тіmes New Roman»,
інтервал – 1.5, кегель 14, поля – зліва – 3 см., справа – 1,5 см., зверху, знизу – 2 см, розмір
паперу – А 4., міжрядковий абзацний відступ 1,27см.) готуються в редакторі Word for Windows.
Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і документальні джерела, їх слід
навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком «Джерела та
література» з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами
(зразок оформлення тез додається).
Зразок оформлення тез
Іван Іванюк – магістр Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент П.П.Петренко
Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я старшокласників
Джерела та література (2-3 джерела)
Файли з матеріалами круглого столу повинні мати наступні назви на кшталт: Івановтези, Іванов-заявка (бланк заявки додається).
Заявка учасника
Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________
Науковий ступінь, вчене звання_______________________
Назва матеріалів доповіді ___________________________
Напрям роботи круглого столу ______________________
Форма участі (потрібне підкреслити):
– виступ з доповіддю;
– заочна участь.
Тел. e-mail _______________________________

