Університет Антиок у Лос-Анджелесі (США)
Приморський університет (Словенія)
Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща)
Шановні колеги,
запрошуємо взяти участь у
Міжнародній науковій Інтернет-конференції
«Побудова теорії у соціальній та освітній практиці»
Конференція відбудеться у січні – квітні 2018 року.
-

Теми:
Активне дослідження (Action Research) у школі
Роль учителя в дослідженні його практики
Взаємозв’язок між дедукцією та індукцією у світлі основних парадигм
освіти
Взаємозв’язок між якісним та кількісним дослідженнями
Характеристика якісних та кількісних парадигм
Обумовленість у педагогічних та соціальних науках
Інтеграційні методології
Експериментальні дослідження
Стратегії освітніх досліджень
Роль інтерпретації
Етнометодологія
Опис та пояснення в активному дослідженні (Action Research)
Взаємозв’язок між описом і поясненням
Методи дослідження

Статті подаються виключно в електронному форматі.
Усі контакти та дебати будуть проводитися виключно через Інтернет.
Ми очікуємо, що кожен учасник подасть доповідь і візьме участь у дебатах
щодо інших статей. Учасники зможуть брати участь у зручний для них час та
з огляду на наявне технічне оснащення. Подані матеріали будуть
опубліковані в електронному вигляді, найцікавіші – подані до друку у
збірнику.
Участь у конференції безкоштовна.
- Терміни подання статей: з 25 січня до 20 квітня 2018 року (адреса:
boris@kozuh.net).
- Стаття повинна містити не більше десяти сторінок англійською мовою.
- Перший день обговорення та публікації статей – 25 січня 2018 року.
- Останній день дебатів та обговорень – 30 квітня 2018 року.
- Офіційна мова конференції – англійська.
- Електронний збірник статей буде розміщено в мережі Інтернет, а також
подано у нашому звіті по закінченню проведення конференції.

Подані статті буде розміщено на веб-сторінках Приморського
університету з січня по квітень 2018 р. Упродовж цього часу учасники
конференції зможуть ознайомитися зі змістом статей, висловити свої
міркування, коментарі, зауваження або поставити запитання, надіславши їх
на адресу електронної пошти організатора конференції, й які будуть негайно
розміщені на відповідних веб-сторінках. Це означає, що учасники не
потребують жодного спеціального обладнання або програми, а лише
регулярного доступу до мережі Інтернет. Веб-сторінки конференції:
http://universityw.weebly.com
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