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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні вчителі та учні! 

10 листопада 2017 року в Черкаській спеціалізованій школі  

І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради 

Черкаської області відбудеться Всеукраїнська учнівська конференція 

на тему «Мовне питання в контексті сучасної доби». 

 

Мета і завдання заходу: 

 залучення школярів до науково-дослідницької й пошукової діяльності, 

спрямованої на вивчення мовного питання в контексті сучасної доби; 

 формування в учнівської молоді почуття поваги до мови свого та інших 

народів. 

Програма конференції 

 Відкриття заходу – 10 листопада 2017 року о 10.00 год. 

 Обговорення ключових питань ‒ виступи учасників конференції у 

форматі подіумної дискусії. Дискусія носить модерований характер, виступи 

оприлюднюються після попереднього перегляду модератором. 

 Підсумки конференції, вручення учасникам і їхнім керівникам 

сертифікатів. 
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Умови участі в конференції 

 Учасниками можуть бути учні (1-2 особи від навчального закладу)        

9-11 класів. 

 Для участі в конференції учневі необхідно самостійно (за порадою 

вчителя)  обрати й опрацювати одне з питань для обговорення. 

 До 01 листопада 2017 року надіслати результати дослідження (до 5 

сторінок друкованого тексту) на електронну адресу sch28@ukr.net 

 Виступ учня на конференції – виклад результатів його                               

науково-дослідницької роботи під керівництвом учителя. 

Питання для обговорення 

1. Мовна поведінка українців у сучасному освітньому просторі. 

2. Мовне питання й сучасна  українська  сім᾿я. 

3.  Суспільний  аспект  мовної  поведінки  українців. 

4. Мовлення  українських  засобів  масової  інформації. 

Додаткова інформація для учасників 

 Вимоги  до  оформлення  матеріалів: обсяг ‒ до 5 сторінок 

друкованого тексту; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий 

інтервал 1; усі поля – 2 см.; редактор Word; вирівнювання тексту ‒ по ширині 

сторінки, автоматичні переноси не застосовувати; між словами та знаками 

ставити тільки один пробіл. 

На першій сторінці в правому верхньому кутку вказати прізвище, ім’я, 

по батькові (повністю) автора, нижче – клас і повну назву навчального 

закладу, через рядок ‒ прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  керівника, 

нижче ‒ його посаду; під цим записом через рядок по центру – 

заголовок (питання для обговорення) великими літерами (напівжирним 

шрифтом). 

Нижче через рядок із абзацу − основний текст (для позначення абзацу 

використовувати клавішу «Enter»). Посилання на джерела позначати у 
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квадратних дужках за таким зразком [5, с. 175], де перша цифра – порядковий 

номер джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. 

Після тексту бажано вказати використані джерела.  

 

Зразок оформлення матеріалів: 

 

Загороднюк Ірина Миколаївна, 

учениця 9-А класу 

Черкаської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 28 

ім. Т. Г. Шевченка Черкаської 

міської ради Черкаської області, 
 

Власова Ірина Степанівна, 

учитель української мови і літератури 

 

МОВНЕ  ПИТАННЯ  Й  СУЧАСНА  УКРАЇНСЬКА  СІМ᾿Я 

 

Основний текст. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Сміт Е. Національна ідентичність. – К. : Основа, 1994. – 411 с. 

 

 Доступне технічне забезпечення: комп’ютер (ноутбук), мультимедійна 

дошка, проектор. 

 Анкету-заявку необхідно надіслати на електронну адресу: 

sch28@ukr.net  до 01 листопада 2017 року. 

 Організаційний внесок ‒ 25 гривень з учасника. 

 Для гостей міста Черкаси: 

а) можливе дводенне перебування (із екскурсійною програмою 

наступного дня після конференції); 

б) проживання в готелі: готель «Нива» (за містом) вартість 

трьохмістного номера із сніданком – 666 грн., готель «Оптіма» (у 

центрі міста) номер на двох зі сніданком – 850 грн. за підселення 

третьої особи – 250грн.  
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в) проїзд, проживання й харчування за рахунок учасників конференції. 

Місце проведення конференції: 

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 28 ім. Т. Г. Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області 

вул. Героїв Майдану, 3 

м. Черкаси 

18029 

Телефони: 

0472-66-18-95, 097-401-27-56 

Тетяна Андріївна Скорик (директор школи): 

 

0633767692 

Олена Володимирівна Нянько 

(заступник директора з навчально-виховної  роботи) 

 

e-mail: sch28@ukr.net 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

«Мовне питання в контексті сучасної доби» 

Назва навчального закладу: 

Прізвище, ім’я учасника (-ів), клас: 

1. 

2. 
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Прізвище, ім’я, по батькові вчителя-керівника:  

Питання для обговорення: 

Перебування: 

o  1 день; 

o  2 дні; 

o  Проживання в готелі; 

o  Є потреба в екскурсійній програмі; 

o  Немає потреби в екскурсійній програмі. 

 


	АНКЕТА-ЗАЯВКА



