
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 20-21 червня 2019 року  о 10:00 буде проводитись методично-практична 

конференція на тему «Мотивація молоді до здобуття професійних 

компетентностей: виклики сучасності, проблеми, інноваційні підходи у 

вирішенні». 

 Організатори конференції: Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Шосткинське вище професійне училище» та благодійний фонд 

«Перспектива» під патронатом Народного депутата України Ігоря Федоровича 

Молотка. 

 До участі в конференції запрошуються викладачі загальноосвітніх 

дисциплін та професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, викладачі вищих 

навчальних закладів, учителі загальноосвітніх шкіл та всі бажаючі. 

 Мета конференції: пошук шляхів забезпечення регіонального ринку 

праці кваліфікованими робітничими кадрами та формування стійкої 

зацікавленості молоді в отриманні професійної освіти, розвиток ключових 

компетентностей особистості майбутнього кваліфікованого робітника; обмін 

сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання, виховання та розвитку 

особистості учня як майбутнього фахівця; вдосконалення освітнього процесу в 

закладах професійно-технічного напряму; підвищення психолого-педагогічної 

та науково-методичної компетентності педагогічних працівників. 

 Робочі секції конференції: 

1. Секція загальноосвітньої підготовки. 

Тема: Формування ключових компетенцій учнів при викладанні 

загальноосвітніх дисциплін. 

 

2. Секція професійно-теоретичної підготовки. 

Тема: Формування функціональних компетентностей майбутніх 

кваліфікованих робітників на уроках професійно-теоретичної підготовки. 

 

3. Секція професійно-практичної підготовки 



Тема: Формування базових професійних компетентностей майбутніх 

кваліфікованих робітників на уроках виробничого навчання та під час 

проходження виробничої практики. 

Термін проведення: 20-21 червня 2019 року о 10:00. 

 

Прийом заявок на участь у конференції до 28.05.2019. 

Прийом матеріалів на участь у конференції (тези для виступу) до 

07.06.2019. 

 

Робоча мова конференції: українська. 

Інформаційний листок конференції  буде розміщено на Web-сторінці за 

адресою: http://vpu19.ucoz.ua 

За результатами конференції буде виготовлено збірник матеріалів і 

сертифікат учасника в pdf-форматі, які будуть розіслані кожному учаснику 

на e-mail. Збірник буде розміщено за адресою: http://vpu19.ucoz.ua 

Участь у конференції безкоштовна. 

Для участі в конференції необхідно: 

1. Зареєструватися (подати заявку про участь у конференції на е-mail: 

vpu19@ukr.net) 

2. Надіслати електронною поштою тези на е-mail: vpu19@ukr.net. 

При замовленні друкованого збірника матеріалів конференції в заявці 

необхідно вказати наступну інформацію: місто, номер відділення Нової пошти 

для відправки друкованого збірника матеріалів конференції. Ціна друкованого 

збірника становить 150 грн і буде погоджена з кожним учасником у 

телефонному режимі; реквізити для оплати: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові платника 

(повністю) 

 

Адреса платника 

 

 

Сума (цифрами) 

 

150,00 грн 

Отримувач платежу ШМБФ сприяння розвитку ВПУ-19 м. Шостка Сумської обл. 

«Перспектива» 

 

Банківські реквізити 

отримувача платежу 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 Код ЄДРПОУ   34560318 

р/р   26005055025994 

Код банку   337546 

 

Призначення платежу Благодійна допомога для виготовлення інформаційного 

збірника 

http://vpu19.ucoz.ua/
mailto:vpu19@ukr.net
mailto:vpu19@ukr.net


Вимоги до матеріалів: 

Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу доповідача із зазначенням: для 

заявки – Заявка, для тез – Тези. 

Наприклад: Фоменко – заявка, Фоменко – тези. 

Вимоги до тез: 

Перший рядок – Номер і назва секції, шрифт Times New Roman 12 

розміру. 

Другий рядок – Назва тез посередині рядку великими літерами (без 

крапки), шрифт Times New Roman 14 розміру, жирний. 

Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові 

автора, повна назва установи, де працює або навчається автор, місто, область 

(шрифт Times New Roman 12 розміру). 

Через один інтервал текс тез, який повинен відповідати таким вимогам: 

формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 2 см, шрифт Times New 

Roman 14 розміру, міжрядковий інтервал – 1,0. 

Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Список використаних джерел» відповідно до сучасних вимог. У тексті 

посилання позначаються квадратними дужками зі вказівкою в них порядкового 

номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), 

наприклад:[4, с.89]. 

Обсяг тексту: до 5 сторінок у форматі .doc, .docx. 

Наданням заявки на участь у конференції автори висловлюють згоду на 

публікацію тез в мережі Інтернет (збірник матеріалів конференції буде викладено 

на сайті училища : http://vpu19.ucoz.ua). Роботи друкуються в авторській редакції. 

Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора. 

Довідки за телефонами:Модератор: Ануфрієва Тамара Михайлівна, 

методист ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище», тел.:(067) 506-39-39; 

(050) 69-050-74. 

Е-mail: vpu19@ukr.net. 

Адреса оргкомітету: 41100, м. Шостка, вул.. Воронізька, 38. ДПТНЗ 

«Шосткинське ВПУ». 

 

http://vpu19.ucoz.ua/
mailto:vpu19@ukr.net


ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка 

на участь у науково-практичній конференції 

«Мотивація молоді до здобуття професійних компетентностей: 

 виклики сучасності, проблеми, інноваційні підходи у вирішенні» 

Прізвище, ім’я та по батькові 
 

Науковий ступінь 

 вчене звання (за наявності)  

Місце роботи (повна назва), місто, 

область  

Посада 
 

Мобільний телефон 
 

Е-mail для уточнення організаційних 

питань  

Секція 
 

Тема доповіді 
 

Виступ на пленарному засіданні 

до 5 хв. «так» або «ні» (підкреслити) 

Замовлення друкованого збірника 

матеріалів конференції «так» або «ні» (підкреслити) 

Місто, номер відділення Нової пошти 

для відправки друкованого збірника 

матеріалів конференції. (Ціна 

друкованого збірника залежить від 

кількості замовлень і буде погоджена з 

кожним учасником у телефонному 

режимі; реквізити для оплати будуть 

відправлені на е-mail). 

 

Оргкомітет конференції 


