30.08.2018 № 302
на № _____ від ___________

Керівникам аграрних
закладів освіти
Про участь у конференції

Відповідно до Рекомендацій парламентських слухань про становище
молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді»
(Постанова Верховної Ради України від 23 лютого 2017 року № 1908-VIII) на
базі Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення
ВНЗ «Агроосвіта» за співучасті Інституту модернізації змісту освіти
14 листопада 2018 року у м. Києві буде проведено ІІ Всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості
в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи».
Головні напрями роботи конференції:
- аксіологічні засади соціального виховання: державні, суспільні, особистісні;
- Європейський та вітчизняні вектори управління якістю соціального
виховання дітей та молоді;
- особистість як суб’єкт спілкування і носій комунікативної культури;
- розвиток комунікативної особистості в умовах смислової взаємодії;
- соціально-педагогічна робота щодо подолання негативного впливу на
особистість Інтернет мережі;
- насильство серед молоді: алгоритм протидії;
Форма участі у конференції:
публікація тез виступу та присутність;
публікація тез виступу без присутності.
Під час конференції передбачено пленарне засідання та дві тематичні
панелі, а саме:

Освітні тренди розвитку професійної компетентності сучасних
освітян.
Ситуативний момент як засіб запобігання булінгу в навчальному
процесі.
Місце проведення конференції: Державна установа «Науковометодичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (НМЦ «Агроосвіта»), Київ, вул.
Смілянська, 11
Для участі у конференції необхідно направити до 1 жовтня 2018
року:
- заявку на участь у конференції за формою (додаток 1);
- електронний та друкований варіант статті, досвіду роботи, програми,
розробки виховних заходів оформляється відповідно до вимог (додаток 2) і
приймається на е-mail: іrina_lepeha@ukr.net
Проїзд учасників конференції за кошти сторони, що відряджає.
Контактні особи оргкомітету:
Лепеха Ірина Олександрівна – (096)7046588, іrina_lepeha@ukr.net;
Степанова Ірина Олександрівна – (067)7425413, stepanovaira@ukr.net

З повагою

Директор, професор

Лепеха І.О.
0967046588

Т.Д. Іщенко

Додаток 1
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________
Місце роботи __________________________________
Науковий ступінь______ Вчене звання ______________
Посада__________________________________________
Організація (установа)____________________________
________________________________________________
Адреса для листування ____________________________
Телефон моб.____________________________________
Е-mail ___________________________________________
Тема доповіді:________________________________________
____________________________________________________
Форма участі _____________
Підпис______________________________________________

Додаток 2

Вимоги до оформлення друкованих матеріалів
1. Структура:
- ініціали та прізвище автора, назва навчального закладу (у верхньому
правому куті аркуша);
- назва матеріалів;
- текст виконаний в редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman,
розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 3 (ліве), 1,5 (праве), 2
(верхнє, нижнє), формат А4;
- література;
2. У тексті посилання на використані джерела подаються в квадратних
дужках; зазначається
порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7,
с. 35].
3. Сторінки нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень.
Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати,
цитати, фактичні дані, бібліографія звірені.
4. Обсяг – до 6 сторінок.

