ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІVРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ «PRAСTІСЕFEST-2021»
Шановні колеги!
11 листопада 2021 року о 10-00 на базі Харківського радіотехнічного
коледжу та Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну
відбудеться ІV Регіональна науково-практична студентська конференція
«PRAСTIСЕFEST-2021».
Тема конференції: «Практика – запорука професійної компетентності та
перспективного працевлаштування випускників закладів фахової передвищої
освіти»
До участі у конференції запрошуються здобувачі освіти закладів ФПО
Харківської області та викладачі-керівники практики.
Форма участі: дистанційна (відеопрезентація), заочна (тільки публікація).
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Реєстрація – 11.11.2021 р. з 9.00 до 10.00
ОРГКОМІТЕТ
Голова
оргкомітету
–
Черновол О.В.,
Харківський
державний
автотранспортнийколедж, голова Обласного методоб’єднання
Члени оргкомітету:
Безбородова Н.В., Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та
дизайну;
Дон Є.Ю., Харківський машинобудівний коледж;
Замазій А.Є., Комунальний заклад
охорониздоров’я«Харківськийобласниймедичнийфаховийколедж»
Харківськоїобласної ради;
Пуйденко В.О., Харківський радіотехнічний коледж;
Чуйкова С.В., Коледж переробної та харчової промисловості Харківського
національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
Представнику навчального закладу подати:
− Заявку, тези статей, організаційний внесок (150 грн. за 1 статтю) до
ХФКБАД не пізніше
18.10.2021 р. В заявці обов’язково вказати тему
відеопрезентації (не більше однієї від навчального закладу), ПІБ здобувача
освіти та керівника.
− відеопрезентації – до 05.11.2021 р.
Контакти для довідок:
- загальні питання організації та публікації статей - Безбородова Надія
Вікторівна, 050-262-15-28, bezborodovanv5@gmail.com;
для консультацій з питань відеопрезентацій - Пуйденко Вадим Олексійович
050-343-54-93.
За результатами конференції буде видано збірку тез та надано її авторам.

Учасники конференції отримають сертифікати (6 год).
Вимоги до оформлення матеріалів:
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – по 2 см, відступ
-1,25, вирівнювання - по всій ширині сторінки.
Обсяг тез: до 2 сторінок формату А4.
На першому рядку великими літерами жирним шрифтом вказується тема
статті, другий рядок – курсивом жирним шрифтом прізвище, ім’я та по батькові
автора. Третій рядок курсивом – назва навчального закладу. Четвертий рядок
курсивом - прізвище, ім’я та по батьковікерівника (для статей здобувачів освіти).
Кількість авторів статті, разом зі студентами не більше 3 осіб
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ СТАТТІ
ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ …
Іванов Іван Іванович
Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну
Керівник: Шевченко Тетяна Олександрівна
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Обласне методичне об’єднання «Основи правознавства»
Міжвузівська студентська науково-практична конференція в
рамках роботи обласного методичного об’єднання «Основи
правознавства»
(форма проведення заочна на базі Харківського державного
автомобільно-дорожнього коледжу)

ТЕМА: «Права людини: загальна іх реалізація та захист в
Україні»
Метою проведення конференції (в рамках Всеукраїнського тижня права) є:
показати важливість правової освіти українців;
виховувати в них повагу до закону та прав людини;
залучити до участі студентство в цікавих правових заходах.
Вимоги до оформлення друкованих матеріалів:
1. Структура:
дані про автора-студента (ПІБ, курс, назва спеціальності, навчальний
заклад) та наукового керівника (ПІБ, посада, навчальний заклад,
конт. телефон) - у верхньому правому куті першого аркуша;
назва матеріалів;
набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word;
шрифт — TimesNewRoman; розмір кегля — 14;
міжстроковий інтервал — 1,5;
абзац – 1,25 см;
поля верхнього, нижнього і лівого та правого — 2,0 см;\
2. У тексті посилання на використані літературні джерела слід зазначати
порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з
переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури,
сторінка) [5, с.56]. Список використаної літератури оформлюється під
назвою «Література:». Перелік використаних літературних джерел слід
наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.
3. Рекомендований обсяг — 3-5 сторінок. Мова викладення – українська.
Завданнями проведення міжвузівської студентської науково-практичної
конференції є:

Ø вивчення
стану
розробки
обраної
проблеми
в
літературі
та
публікаціях;
Ø розгляд у контексті обраної теми практичної складової та підходів до розв'язання
конкретних проблем;
Ø вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосуються теми
матеріалів та їх аналітична обробка;

Ø логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення досвіду;
Ø розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій
сфері діяльності, визначеній темою матеріалів;
Ø вміння самостійно віднайти необхідний матеріал з поглибленим його
опрацюванням, робити узагальнення та висновки.

Умови та порядок прийняття матеріалів:
Для участі в міжвузівській студентській науково-практичній
конференції в рамках роботи обласного методичного об’єднання «Основи
правознавства»:«Права людини: загальна іх реалізація та захист в
Україні»необхідно до19.11.2021 р. (включно) за електронною поштою irina-il
@ukr.net направити:
Ø оформлений матеріал відповідно до вказаних вимог (підпис файлу має
виглядати наступним чином: ПІБ студента).
Обов’язково! Після відправлення матеріалів зв’язатися зголовою обласного
методичного об’єднання «Основи правознавства» Ільїновою Іриною
Владиславівною (м.т. +380951321056).
На засіданні обласного методичного об’єднання «Основи правознавства» 16
грудня 2021 року будуть:
Ø оприлюднені результати проведення студентської конференції «Права
людини: загальна іх реалізація та захист в Україні»»;
Ø представлений в електронному варіанті збірник матеріалів конференції і
учасники отримають сертифікати.

Голова обласного методичного
об’єднання «Основи правознавства»

І.В. Ільїнова

