ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІІІ РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ «PRAСTІСЕFEST-2020»
Шановні колеги!
22.10.2020 року о 10-00 в ON-LINE на платформі ZOOM відбудеться
ІІІ
Регіональна
науково-практична
студентська
конференція
«PRAСTIСЕFEST-2020» на базі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну».
Тема конференції: «Шляхи і методи популяризації практичної підготовки
фахових молодших бакалаврів в сучасних умовах».
До участі у конференції запрошуються студенти, викладачі, керівники
практики та майстри виробничого навчання закладів фахової передвищої освіти
Харкова та Харківської області.
Форма участі: дистанційна, заочна (тільки публікація).
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Реєстрація – 22.10.2020 року з 9.00 до 10.00
ОРГКОМІТЕТ
Голова оргкомітету:
Чуйкова С.В., голова Обласного методоб’єднання, завідувач навчальновиробничої практики Харківського фахового коледжу харчової промисловості
Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка.
Члени оргкомітету:
Безбородова Н.В., заступник директора з НВР Харківського коледжу
будівництва, архітектури та дизайну;
Галаніна О.М., завідувач навчально-виробничої практики Харківського
державного професійно-педагогічного коледжу ім. В.І.Вернадського;
Дон Є.Ю., завідувач навчально-виробничої практики Харківського
машинобудівного коледжу;
Замазій А.Є., завідувач навчально-виробничої практики КЗОЗ «Харківський
обласний медичний коледж»;
Мокренко Г.О., завідувач навчально-виробничої практики Харківського
коледжу Державного університету телекомунікацій;
Пуйденко В.О., заступник директора з НВР Харківського радіотехнічного
коледжу;
Черновол О.В., заступник директора з НВР Харківського державного
автотранспортного коледжу.
Представнику закладу освіти подати тези статей, заявку та
організаційний внесок (120 грн. за 1 статтю) до ДВНЗ «ХКБАД» не пізніше
02.10.2020 р., презентації – до 12.10.2020 р. В заявці обов’язково вказати тему

відеопрезентації (не більше однієї від закладу освіти), ПІБ здобувача освіти та
керівника.
Телефон для довідок +38050-262-15-28 (Безбородова Надія Вікторівна,
електронна пошта bezborodovanv5@gmail.com)
За результатами конференції буде видано збірку тез, яка буде надана
кожному автору.
Учасники конференції отримають сертифікати.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Шрифт – Time New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – по 2 см, відступ
–1,25.
Обсяг тез: до 2 сторінок формату А4.
На першому рядку великими літерами жирним шрифтом вказується тема
статті; на другому рядку – курсивом жирним шрифтом прізвище, ім’я та по
батькові автора статті; на третьому рядку – курсивом назва закладу освіти; на
четвертому рядку – курсивом прізвище, ім’я та по батькові керівника (для статей
студентів).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ СТАТТІ
ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ …
Шевченко Дмитро Миколайович
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Керівник: Савченко Тетяна Олександрівна
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