Всеукраїнська науково-практична веб-конференція «Технологія проектного
навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників
автотранспортної галузі»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній веб-конференції
«Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих
робітників автотранспортної галузі», що відбудеться 20 грудня 2018 року на базі
ННЦ ПТО НАПН України за адресою: провулок Віто-Литовський, 98-а.
Організатори конференції: Національна академія педагогічних наук України,
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Навчально-науковий центр
ПТО НАПН України.
Регламент роботи: 10.00–13.00 (реєстрація з 09.00).
Напрями роботи веб-конференції:
1. Управління навчальною проектною діяльністю у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти.
2. Формування та розвиток готовності педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної освіти) автотранспортної галузі до розроблення
та застосування проектних технологій.
3. Формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної
освіти) до проектної діяльності.
4. Застосування цифрових технологій у проектному навчанні майбутніх
кваліфікованих робітників автотранспортної галузі.
Форми участі у веб-конференції
* Виступ з доповіддю.
* Участь в обговоренні доповідей, виступи з інформацією.
* Публікація статті у збірнику матеріалів конференції.
Контактна особа: Романов Леонід Анатолійович, науковий співробітник
ІПТО НАПН України, e-mail: leo-volga@ukr.net, тел. 0672514558.
Важливі дати:
12.12.18 – Завершення подання заявок та тез
доповідей
19.11.18– Пробна реєстрація, 11.00-13.00
20.12.18 – Реєстрація, 9.00-10.00
20.12.18 – Відкриття конференції, 10.00
20.12.18– Підведення підсумків, 12.30

Умови участі в роботі конференції
Для участі в роботі конференції до 12 грудня 2018 року необхідно заповнити
заявку
про
участь
у
конференції
за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1YJh8N0RtUjml9R850MRSqhN6vk4uWo5zwvX08ym-YJI

Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Статтю до збірника матеріалів всеукраїнської конференції необхідно
надіслати до 12 грудня 2018 р. на електронну адресу leo-volga@ukr.net з поміткою
«Всеукраїнська веб-конференція. Тези».
Матеріали доповіді (виступу) обсягом 3-6 сторінок формату А4. подаються в
текстовому редакторі Microsoft Word. На адресу оргкомітету статті надсилаються
електронною поштою.
Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура – Times New Roman, розмір – 14
пт, міжрядковий інтервал – 1,5.
Порядок розміщення матеріалу:
ліворуч у верхньому рядку проставляється УДК;
праворуч у цьому ж рядку курсивом друкуються ініціали і прізвища
авторів, наукові ступені та вчені звання, з нового рядка під прізвищами авторів – місце
роботи, місто.
пропустивши рядок, посередині аркуша великими літерами напівжирним
шрифтом друкується назва доповіді;
пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний текст;
список літератури друкується 10 кеглем через один рядок після основного
тексту відповідно до прикладу оформлення бібліографічного опису. Заголовок
„Література:” друкується по центру 12 кеглем.
графічні об’єкти чи малюнки, що використанні в статті, повинні бути
чорно-білими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не
приймаються. Сторінки статті нумеруються за порядком.
Приклад оформлення матеріалів доповіді
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Ященко О.І.,
Криворiзький професiйний транспортно-металургiйний лiцей

ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ
ПРОЦЕСОМ
Результати аналізу наукових праць вітчизняних [1, с. 23–34; 2, с. 56–78] і
зарубіжних [3; 4; 5] вчених свідчать про те, що ……
Матеріали публікуються в авторській редакції. Матеріали, що не відповідають
зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться
і авторам не повертатимуться.

