МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ
ОБ’ЄДНАНЬ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

Шановні колеги!
8 квітня 2020 року в межах ІІІ етапу Х Всеукраїнської олімпіади з української
мови серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку
молодшого спеціаліста, на базі Харківського державного автотранспортного
коледжу (м. Харків, майдан Конституції, 28) відбудеться Всеукраїнська науковопрактична конференція «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в
систему компетентнісної освіти». Запрошуємо до участі науковців, здобувачів
наукового ступеня, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти, фахової
передвищої та післядипломної педагогічної освіти, учителів шкіл.
Тематика конференції орієнтована на висвітлення сучасних напрямів
розвитку освітнього процесу в Україні, зокрема переходу до дитиноорієнтованого
компетентнісного навчання.
Передбачена робота таких секцій:
1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення
української мови студентами закладів вищої освіти.
2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування
мови професійного спілкування.
3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого спеціаліста в
процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
Форма участі: очна та заочна (публікація тез доповідей).
Робоча мова конференції: українська.
За підсумками роботи конференції учасники отримають сертифікати.
Основні положення розглянутих під час конференції питань буде висвітлено
в електронному збірнику тез доповідей.
Регламент роботи конференції:
з 900 до 1000 – реєстрація учасників;
з 1000 до 1100 – пленарне засідання;
з 1100 до 1600 – секційні засідання.
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.
Виступ в обговоренні – до 5 хв.
Організаційний внесок (для очних учасників – 300 грн., для заочних –
200 грн.) сплачують усі учасники конференції, за винятком членів організаційного
комітету та викладачів – учасників ІІІ етапу Х Всеукраїнської олімпіади з
української мови (передбачає часткове покриття організаційних витрат на
проведення конференції, зокрема видання програми конференції, підготовку
електронного збірника тез, друк сертифікатів, технічну підтримку заходу тощо).
Внесок необхідно оплатити за такими реквізитами: ПриватБанк, номер
картки 5168 7422 1214 7684 на ім’я Дюкар Катерини Валеріївни. Призначення
платежу – поповнення рахунку Дюкар К. В. від прізвище та ініціали.
Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються
власним коштом.
Координатори конференції:
Таможська Ірина Володимирівна – 050 610 60 61.
Хачатурян Каріне Рубіковна – 099 229 16 62.
Дюкар Катерина Валеріївна – 096 169 43 82.
Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2020 року включно
надіслати за адресою itamozska@ukr.net комплект матеріалів, зазначивши в темі
листа Заявка_тези_прізвище (Заявка_тези_Таможська):
1) заявку на участь згідно з додатком 1 (файл назвати Tamozska_zajavka.doc);
2) тези доповіді (файл назвати Tamozska_ tezu.doc);
3) фото-, скан- або скрин-версію квитанції про сплату організаційного
внеску.
Технічні вимоги до публікацій: обсяг тез доповідей – не більше трьох
сторінок тексту формату А4, набраного у редакторі MS Word у вигляді
електронного файлу з розширенням *.doc. Усі береги – 20 мм, гарнітура – Times
New Roman, кегль – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання за шириною,
перший абзацний відступ 1,25. Сторінки не нумеруються, переноси слів не
допускаються. Рисунки і таблиці наскрізно нумеруються та підписуються за
зразком Рис. 1. Назва / Табл. 1. Назва.
Структурні вимоги до публікацій: на першому рядку розміщується індекс
УДК (шрифт – жирний, вирівнювання за лівим берегом); на другому – ім’я та
прізвище автора (шрифт – нежирний курсив, вирівнювання по центру); на
третьому – науковий ступінь, учене звання (шрифт – нежирний курсив,
вирівнювання по центру); на четвертому – назва навчального закладу (шрифт –
нежирний курсив, вирівнювання по центру); на п’ятому – заголовок тез доповіді
(великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру). Через рядок
подаються анотація (2-3 речення) і ключові слова (3-5 позицій) (шрифт ‒
нежирний курсив). Через рядок – виклад основного тексту тез. Покликання на
зовнішні джерела в тексті оформлюються за допомогою квадратних дужок
[5, с. 2], у яких перша цифра – порядковий номер джерела в списку, друге – номер
сторінки.
Список використаних джерел розміщується через рядок після основного
тексту тез в абетковому порядку. Список оформлюється згідно з вимогами

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Автор статті відповідає за правильність, достовірність і оригінальність
поданого матеріалу, точність цитування джерел та посилання на них.
Матеріали, що не відповідають тематиці конференції або поставленим
вимогам, будуть відхилені організаційним комітетом без права повторного
подання.
Зразок оформлення тез доповіді
УДК 811.161.2’373.611
КОМПРЕСІЯ НЕОЛЕКСЕМ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОАВТОРСЬКОГО МОВОТВОРЕННЯ
К. В. Дюкар,
кандидатка філологічних наук
Харківський державний автотранспортний коледж
Анотація
Ключові слова:
Основний текст…
Список джерел (за абеткою)
1. B. Gifford (2017). Gerontologie der Methusalem–Effekt. Spektrum special,
3.17, 26-33.4.
2. C. Honey, H. Hoffmann (2016). Eine Therapie gegen das Altern? Abrufbar
unter: http://www.spektrum.de/news/eine-therapie-gegen-das-altern/1415681.

Заявка на участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Інтеграція особистісно орієнтованого підходу
в систему компетентнісної освіти»
Прізвище _________________________________________________________
Ім’я
__________________________________________________________________
По-батькові _______________________________________________________
Науковий ступінь, учене звання _______________________________________
Місце роботи ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Посада _________________________________________________________
_______________________________________________________________
Робоча адреса __________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса для листування ___________________________________________
_______________________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________
E-mail _________________________________________________________
Назва секції _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Форма участі_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):
• на пленарному засіданні (до 15хв.);
• на секційному засіданні (до 10хв.);
• не планую виступу.

