Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
НАПН України
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
Кафедра українознавства Ягеллонського університету у Кракові (Польща)
Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. П. Котляревського
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«БІОГРАФІЯ ВЧИТЕЛЯ У БІОГРАФІЇ УЧНЯ»,
яка відбудеться 24 квітня 2018 року на базі Полтавської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського
Питання для обговорення:
 Біографія вчителя і біографія учня: межі взаємодії.
 Біографічний досвід педагога в освітньому процесі: аксіологічний і етичний
контексти.
 Досвід і перспективи спільних біографічних проектів учнів і вчителів.
 Біографічний досвід учителя і самореалізація учня.
 Використання біографічних матеріалів у підготовці вчителів.
Мови конференції: українська, російська.
Форма участі: очна, заочна.
Умови участі в конференції: для участі в конференції необхідно подати на
електронну адресу lytvynuk@pei.poltava.ua:
 заявку (до 5 квітня 2018року) та додати файл із фотографією учасника у
форматі *jpg (обсяг не більше 250 Кб.);
 тези (до 20 квітня 2018 року).
Публікація:
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику та розміщені на сайті
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського. Наданням заявки на участь у конференції автори
висловлюють згоду на публікацію тез доповідей у мережі Інтернет. Передрук
матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Вимоги до оформлення тез: текст подавати обсягом до 5 сторінок у форматі
А 4; шрифт Times New Roman; кегль 14; поля – по 2 см; міжрядковий інтервал –
1,5; таблиці та рисунки повинні мати нумерацію і назву. Список використаної
літератури можна складати в алфавітному порядку або у порядку використання
джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким
зразком: [5, с. 175] – перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а
друга – номер сторінки. Список літератури оформляється відповідно до правил
бібліографічного опису.
Контакти організаторів конференції: кафедра філософії і економіки освіти
ПОІППО – (05322) 2-49-56; Литвинюк Людмила Вікторівна – 0509366134,
е-mail lytvynuk@pei.poltava.ua

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Міжнародної науково-практичної конференції
«БІОГРАФІЯ ВЧИТЕЛЯ У БІОГРАФІЇ УЧНЯ»
(24 квітня 2018 року)
Прізвище, ім’я та по батькові
Науковий ступінь, учене звання
Посада
Місце роботи (повна назва)
Контактні телефони
Е-mail (обов’язково )
Тема доповіді
Форма участі в конференції
Потреба у поселенні
Даю згоду на друк матеріалів, які надіслано на електронну адресу
lytvynuk@pei.poltava.ua, та використання персональних даних

