УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦЕНТР ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «АКАДЕМІЯ»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні викладачі/-ки, аспіранти/-ки, здобувачі/-ки, студенти/-ки!
Запрошуємо Вас до участі у VІ міжвузівському науково-практичному семінарі «Ґендерні
студії», який відбудеться 17 квітня 2019 р. у Луцькому педагогічному коледжі (просп. Волі,
36). Початок об 11.30.
•
•
•
•
•
•
•

До обговорення пропонуються такі питання:
Ґендерна теорія та ґендерна методологія.
Історичні та філософські виміри ґендеру.
Соціально-політичні та економічні виміри ґендеру.
Особливості забезпечення принципів ґендерної рівності в умовах інклюзивного
навчання.
Недискримінаційні підходи в освітньому середовищі.
Культурні та мовні виміри ґендеру.
Ґендерні аспекти інформаційно-комунікаційного простору.

Мова семінару: українська, англійська, польська.
За результатами науково-практичного семінару буде випущений збірник тез «Ґендерні
студії» (після роботи семінару).
Для участі у семінарі потрібно до 10 квітня 2019 р. в одному листі надіслати анкету
учасника/учасниці (зразок додається) і тези на адресу: lpksusp@ukr.net.
Збірник матеріалів конференції буде надіслано на адресу (домашню або службову),
вказану Вами в анкеті.
Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.
Організаційний внесок – 100 грн. (включає видачу збірника, сертифікат, розсилку
збірника тез). Інформацію про оплату буде надано у листі-відповіді після отримання тез.
АНКЕТА УЧАСНИКА/УЧАСНИЦІ
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання, посада
Організація
Науковий керівник/-ця (для студентів/-ок, магістрів/-анток,
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
Назва публікації
Адреса для надсилання збірника
E-mail
Контактні телефони

аспірантів/-ок):

Вимоги до оформлення тезових повідомлень
Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії Word 1997–
2003 на вказану електронну адресу. Текст тезових повідомлень (до 3 сторінок формату А4)
повинен бути відредагований автором/-кою.
Назву тез потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч – прізвище
та ім’я автора (навчальний заклад, місто). Після назви статті ‒ анотація (2-3 речення
українською та англійською мовами та ключові слова ‒ кегль 12, інтервал 1, курсив). Основний

текст рукопису друкується через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, поля:
ліве – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Посилання в тексті оформляється так: [1, с. 4].
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок («текст»). Тези
мають містити такі положення:
– постановка наукової проблеми та її значення;
– короткий аналіз досліджень цієї проблеми;
– мета і завдання розвідки;
– виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
– висновки.
Завершує тези Список використаної літератури, який подається в кінці рукопису за
абеткою з дотриманням вимог чинного стандарту.
Тези, оформлені з порушенням вимог, розглядатися не будуть.
Зразок оформлення тез:

Оксана Друкачук,
Луцький педагогічний коледж,
м. Луцьк
ЖІНОЧІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЖІНОЧОГО
РУХУ
У статті розкривається значення жіночих політичних партій у жіночому русі України,
характеризується їхня роль у сучасному громадсько-політичному житті суспільства та
світових процесах.
Ключові слова: жіночий рух, політичні партії, світовий процес.
The article reveals the importance of women's political parties in the women's movement in
Ukraine and their in antemporary social and political life of society and the world processes is
characterized.
Key words: women's movement, political parties, world process.
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