
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ! 

 

Науково-методична рада 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка»,  

предметно-циклові комісії коледжу 

запрошують Вас взяти участь у роботі науково-аналітичного семінару 

«Наступність та інновації в педагогічній освіті: досвід та перспективи»,  який 

відбудеться 30 листопада 2017 р.  

 

Основне завдання семінару полягає в ознайомленні з проблемою 

наступності  та інноваційним  досвідом та перспективами роботи закладів 

освіти в цьому напрямку.  

Планується денно-дистанційна робота з використанням програми Skype 

за напрямами: 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку інновацій у системі освіти 

України. 

2. Наступність між школою й дошкільною освітою 

3. Зарубіжний досвід організації інноваційної діяльності педагогічних 

працівників. 

4. Методологічні та методичні основи впровадження інновацій у 

діяльність навчального закладу. 

5. Дослідно-експериментальна діяльність у навчальних закладах різних 

рівнів: досвід роботи, проблеми та перспективи. 

6. Роль та місце інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі. 

 

За результатами науково-аналітичного  семінару буде сформована 

електронна брошура матеріалів, що буде розміщена на сайті коледжу 

http://stahanov.luguniv.edu.ua (розділ «Наукова діяльність»).  

Скачати брошуру можна буде через 20 днів після закінчення роботи 

науково-аналітичного семінару за вищезазначеною адресою.  

Робочі мови – українська, російська, англійська.  

Останній термін надсилання методичних тез – 19 листопада 2017 р. 

(включно).  

Оргкомітет приймає тези об’ємом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі 

Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. 

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля 

сторінки – 20 мм.   



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ТЕЗ 

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по 

лівому краю). 

Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, 

вирівнювання по правому краю). 

Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по 

правому краю, вказується в дужках).  

Четвертий рядок – назва методичної тези (великими літерами, шрифт – 

жирний, вирівнювання по центру). Далі йде текст тези, вирівняний по ширині 

сторінки (абзац ‒ 1,25 см).  

 

ЗРАЗОК 

 

Методологічні та методичні основи впровадження інновацій у діяльність 

навчального закладу 

О. М. Матвієнко, викладач  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 (Лисичанськ) 

  

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЦІ 

РОБОТИ ДНЗ 

Текст методичної тези  

  

  

Адреса оргкомітету: вул. Героїв Сталінграда, б.21, м. Лисичанськ, 

Луганська область, Україна, 93108  

Координатор науково-аналітичного  семінару – Ярита Ірина Іванівна 

(контактний телефон: (050) 27 27 887). e-mail: 

sekretarkpk2017@gmail.com;  yaryta.irina@gmail.com 

 

Бажаємо успіхів! 

Оргкомітет 
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