
Адреса:  

Вул. Героїв Сталінграду,буд. 21 м. 

Лисичанськ,  

Луганська область, Україна,  

Телефон: 099-281-8953 

Ел. почта: bk_lny1968@ukr.net 

20 квітня 2018 року  

Інформаційне повідомлення – запрошення  

  

 

 

 

 

 

Лисичанськ  

2018  

Регіональний  

науково-практичний семінар 

 

 

 

Соціокультурні та 

професійні координати 

становлення особистості  

Основні дані  
 

Прізвище, ім’я та по батькові  
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
Навчальний заклад 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
Адреса, телефон, факс, email 
______________________________________
______________________________________
______________________________________  
Домашня адреса, тел. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
  

Форма участі у конференції 
 

Виступ з доповіддю ______________ 
_______________________________ 
 
Назва доповіді __________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 

Потрібні мультимедійні засоби:  
_______________________________
_______________________________ 
 
Заяву учасника і електронний варіант 
тез доповіді надіслати до 1 квітня  
2018 року, слайди презентацій до 15 
квітня 2018 року за ел. адресою:  
bk_lny1968@ukr.net 

Заява учасника  

Міністерство освіти і науки України  

ВП “Брянківський  коледж Луганського  

національного університету і 

мені Тараса Шевченка” 

Брянківський коледж Луганського 

національного університету  

імені  Тараса Шевченка  



Шановні  колеги та студенти  

Оргкомітет регіонального науково-

практичного семінару 

“Соціокультурні та професійні коор-

динати становлення особистості” 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

семінару. 

Ваша доповідь буде включена до про- 

грами семінару.  

Конференція відбудеться 20 квітня 

2018 року у  Брянківському коледжі 

Луганського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка.  

Робота семінару планується за на-

прямами:  

 місце особистості в процесі створен-
ня культурних цінностей;  

 соціально-культурний напрям у про-
фесійній діяльності;  

 культурне життя певного регіону, 
діяльність установ та інших суб’єктів 
духовного життя;  

 взаємовплив та сприйняття молодіж-
них субкультур; 

 культура ділових і неформальних 
відносин;  

 процес соціалізації та індивідуаліза-
ції особистості; 

 збереження природного і культурно-
го середовища. 

Регіональний науково-практичний семінар 

Вимоги до оформлення матеріалів:  
1. Електронний варіант тез доповіді або статті офо-
рмлюється за вимогами: аркуш формату А-4, текст 
друкується шрифтом Тimes New Roman № 14, інте-
рвал – 1,5, відступи ліворуч – 3,0 см; праворуч – 1,5 
см; зверху, знизу – 2,0 см. Обсяг – тез не повинен 
перевищувати 3 сторінок, статтей —5-6 сторінок, 
таблиці або рисунки – не більше двох.  
2. Прізвище та ініціали автора і керівника вказу-
ються посередині, шрифт жирний.  
3. Назва тез друкується посередині через рядок, 
шрифт жирний.  
4. Посилання на цитовані джерела подаються в ква-
дратних дужках після цитати. Перша цифра – но-
мер джерела в списку літератури, який додається до 
тез, друга - номер сторінки, наприклад: [1, с.28].  
5. Бібліографія і, за необхідності, примітки пода-
ються в кінці тез після слова „Література” у поряд-
ку цитування і оформлюються відповідно до зага-
льноприйнятих бібліографічних вимог.  
 
Зразок оформлення тез  або статті 
 
Афанасьєва О.І.  
Науковий керівник Кравцов І.О. 
Брянківський коледж  
Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка  
Основні напрями соціально-економічного розвитку 
Луганської області 
(текст тез або статті)  
Література  
1.  

Оргкомітет конференції:  

 
1. Кореняк Н.В. – голова оргкомітету, завіду-

вач навчально-методичного кабінету . 

2. Радіонова Є.В. – член оргкомітету, мето-

дист.  

3. Віщенко О.В.– член оргкомітету, голова 

циклової комісії 

Регламент роботи:  
 реєстрація учасників – з 9-00 до 10-00; 

 початок семінару – о 10-00;  

 тривалість – 1 день;  

 тривалість доповідей – 5-8 хвилин. 

 

 

Робочі мови семінару:  

українська, російська  
 


