Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
Рада директорів закладів фахової передвищої освіти
Харківський державний автотранспортний коледж
XXI обласна науково-практична конференція педагогічних працівників
закладів фахової передвищої освіти Харківської області
«НАВЧИТИ ВЧИТИСЯ: СУЧАСНА
ПАРАДИГМА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі XXI Обласної
науково-практичної конференції педагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти Харківської області, що відбудеться у форматі
обговорення публікацій статей, тез дистанційно 14-18 лютого 2022 року.
Орієнтовні напрямки аналізу проблеми
1. Освіта, навчання і учіння – сучасне трактування термінів та їхня
змістова інтерпретація в закладах фахової передвищої освіти.
2. Поєднання загальноосвітньої підготовки та фахового навчання –
перспектива успіху чи несумісність форм?
3. Студентоцентризм як основний принцип організації освітнього
процесу в фаховому коледжі.
4. Навчання протягом життя як необхідна умова становлення сучасного
фахівця.
5. Навчити вчитися в умовах дуальної освіти.
6. Соціальний вплив на мотив навчання (родина, громадські організації,
професійні та аматорські об’єднання).
7. Проблеми мотивації здобуття фахової передвищої освіти.
8.
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індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти.
9. Проблеми організації позанавчальної діяльності здобувачів фахової
передвищої освіти.

10. Зміна ролі викладача в освітньому процесі (координація навчальної
діяльності,

коригування

змісту

навчання,

консультування,
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сприятливих умов для організації самостійного навчання, посилення
мотивації, навчання ефективному користуванню навчальною літературою,
електронними ресурсами, допомога в ефективній організації навчання).
11. Формування вольових якостей здобувачів освіти (формування
потреби у навчанні, розвиток навичок організації навчальної діяльності,
самостійної роботи).
Учасники конференції забезпечуються
-збірниками матеріалів XXI обласної науково – практичної конференції:
-іменними сертифікатами учасника XXI науково-практичної конференції
педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (10 годин).
Вимоги до оформлення тез
Поля (верхнє,нижнє,ліве,праве) -2 см,,шрифт –Тіmes New Roman,кегль -14,
інтервал -1,5, відступ -1.25.
Обсяг тез- до 2 сторінок формату А4.
Мова конференції -українська.
Матеріали друкуються в авторській редакції. Відповідальність за зміст,
достовірність і оригінальність поданих матеріалів несуть автори.
Приклад оформлення тез конференції
УДК377.1
НАВЧИТИ ВЧИТИСЯ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Бадуліна Т.В.
Харківський державний автотранспортний коледж
(Текст,текст,текст….)
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Організаційний внесок
Внесок за участь у конференції (100 грн.за сторінку формату А4) передбачає
покриття витрат на ;
-редакційні послуги з оформлення тез (коректуру,верстку,макетування);
-видання матеріалів конференції (програми та збірника);
-оформлення та видання іменного сертифікату учасника конференції.
Інформація про участь
Для участі в конференції до 10 січня 2022 року просимо надати такі
матеріали:
-реєстраційну форму;
-оформлені тези конференції згідно вимог (друковані +електронний файл);
-організаційний внесок.
Контакти оргкомітету
Харківський держаний автотранспортний коледж; м.Харків,майдан
Конституції,28, 2-й поверх,каб.213 (методичний кабінет)
Бадуліна Тетяна Володимирівна, спікер оргкомітету,
тел.(057)731-28-33, м.т.067-12-39-645
Стеценко Жанна Віталіївна, відповідальний секретар,м.т.066-86-41-159
Організаційний комітет
Голова оргкомітету Віктор СУДАРЬ

