


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ



ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, МАГІСТРАНТИ, ВИКЛАДАЧІ!

	Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ-ї студентської науково-практичної конференції «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти», яка відбудеться 30 березня 2017 року. 

Основні тематичні напрями роботи конференції:
Актуальні проблеми:
	дошкільної та початкової освіти; 
корекційної педагогіки та інклюзії;

соціально-педагогічної діяльності;
	методики навчання іноземної мови в дошкільному навчальному закладі та початковій школі.
Робоча мова конференції: українська.


Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти. Матеріали ІІ-ї студентської науково-практичної конференції». 
Випуск збірника тез доповідей передбачається до 15 травня 2017 року.

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2017 року подати заявку (зразок додається) та матеріали (електронний варіант) на електронну пошту: hayduks@mail.ru 
Видання збірника тез доповідей здійснюється на засадах самофінансування. Вартість збірника тез доповідей – 50 грн. Оплата здійснюється лаборанту Гальчишак Ірині Іванівні на кафедрі початкової та дошкільної освіти (ауд. 45). 

Контактний телефон: 
067-78-37-397 (доц. Гайдук Світлана Євгенівна)


ОРГКОМІТЕТ



ЗАЯВКА

для участі у ІІ-й студентській науково-практичній конференції «Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти», яка відбудеться
30 березня 2017 року

Подати до 15 березня 2017 р.

Прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції (автора тез)


Факультет (повністю)

Курс навчання, 
група

ПІБ наукового керівника (зазначити посаду, звання та кафедру)


Контактний телефон автора тез (обов’язково)

E-mail 

Тема доповіді



Назва напряму 

Форма участі

публікація тез доповіді та виступ















ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
«Сучасні погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти.
 Матеріали ІІ-ї студентської науково-практичної конференції»

Обсяг – 2−3 повні сторінки, набрані у редакторі MSWord (кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац − 1,5 см). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2 см. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.
Публікація повинна містити такі елементи: актуальність, мету дослідження, висновки, список використаної літератури (їх потрібно виділяти жирним шрифтом).
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [2, с. 35], де перше число означає порядковий номер у списку використаної літератури, друге − номер сторінки.
Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Тези та заявку необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Денега.doc). 
Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення. 

Приклад оформлення

Христина Денега
студентка групи ФПД − 31 
Науковий керівник  –  доц. С.Є.Гайдук

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ДНЗ
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