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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Всеукраїнському 

науково-методичному семінарі «Підготовка майстра виробничого 

навчання, викладача професійного навчання до впровадження в 

освітній процес інноваційних технологій», який відбудеться на базі 

факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 05 листопада 2020 року. 
 

Мета семінару: обговорення ключових проблем, обмін досвідом щодо теоретичного та 

методичного забезпечення підготовки майстра виробничого навчання, викладача професійного 

навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. 
 

Напрями роботи семінару: 

1. Науково-методичні засади впровадження в освітній процес інноваційних технологій. 

2. Сучасні тенденції розвитку окремих галузей народного господарства. 

3. Наступність підготовки майстра виробничого навчання, викладача професійного 

навчання до інноваційної діяльності в системі – професійний коледж-вищий навчальний заклад-

підвищення кваліфікації-самопідготовка. 

4. Інноваційна діяльність та педагогічна майстерність майстра виробничого навчання, 

викладача професійного навчання. 

5. Упровадження цифрових технологій в освітній процес закладів освіти. 

Офіційні мови семінару: українська, російська. 
 

Надіслані на семінар матеріали будуть надруковані у збірнику тез семінару (додаток А), 

або, за бажанням, у фаховому науковому збірнику наукових праць «Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» (вимоги дивитися на 

офіційному сайті збірника http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/,  

довідки за телефоном: (05444) 2-33-06. E-maіl: visnukgnpu@gmail.com). 

За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефонами: 

Ковальчук Василь Іванович (доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної 

освіти та технологій с.г. виробництва ГНПУ ім. О. Довженка). Тел. 0978166202, (роб. т. 05444 2-33-

06)  е-mail: v.i_kovalchuk@ukr.net 

Ігнатенко Ганна Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти та технологій с. г. виробництва ГНПУ ім. О. Довженка). Тел. 0663530645,  

е - mail: dekdzn@gmail.com 

Вовк Богдан Іванович (кандидат педагогічних наук ст. викладач кафедри професійної 

освіти та технологій с. г. виробництва ГНПУ ім. О. Довженка). Тел. 0666291059, 

 е-mail: bohdan.vovk11@gmail.com  

Умови участі в семінарі: 

до 15 жовтня 2020 року на e-mail: bohdan.vovk11@gmail.com надіслати заявку на участь у 

роботі семінару.  
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Заявка 

на участь у ІV Всеукраїнському науково-методичному семінарі 

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій» 

(м. Глухів, 05 листопада 2020 року) 

Прізвище: ________________ 

Ім`я: _________________ 

По батькові: ________________ 

Науковий ступінь: ________________ Вчене звання: _____________________ 

Посада: ___________________________________________________________ 

Організація (установа): ______________________________________________ 

Адреса для пересилки (Нова пошта): ______________________________________________ 

Телефон: ______________________ 

E-mail: _________________________ 

Планую (потрібне підкреслити): 

 виступити з доповіддю (до 10 хв)                                                         

 взяти участь у обговоренні (до 5 хв)   

 надрукувати статтю 

 надрукувати тези 

 провести майстер-клас.                                                        

Тема (доповіді, повідомлення, майстер-класу)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Захід відбудеться за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, корпус 

№ 3 (факультет технологічної і професійної освіти). 

 

Усі витрати, пов’язані з власним проїздом, харчуванням і проживанням несуть учасники 

семінару або організація, що їх відряджає. 

 

З повагою  

оргкомітет семінару 

 



Додаток А 
Вимоги до оформлення тез: 

До 15 жовтня 2020 р. надіслати на e-mail: bohdan.vovk11@gmail.com такі документи: 
1. Заявку на участь в семінарі (важливо чітко зазначити поштову адресу, на яку Ви бажаєте отримати 

матеріали семінару, прізвище, ім’я, по-батькові отримувача, а також електронну адресу та номер мобільного 

телефону для зворотного зв’язку. Назва файлу з заявкою – Shevchenko_zayava.   

2. Електронний варіант тез. Назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів латиницею: 

Shevchenko_tezy. 
3. Відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску. Назва файлу – Shevchenko_oplata. 

 

Оплата тез 150 грн. (100 грн. за електронний варіант збірника) використовується на покриття витрат, пов’язаних із 

опублікуванням збірника тез доповідей. Розсилка збірника тез за кошти авторів. Додатковий примірник збірника тез, 

програми оплачується окремо (просимо замовляти заздалегідь). 

На відшкодування організаційних витрат, коштів на друк програм, сертифікату необхідно сплатити організаційний 

внесок - 50 грн. 

Банківські реквізити для оплати: 
ПриватБанк 5168 7574 1560 4000 (прохання враховувати комісію) Вовк Людмила Анатоліївна 
Призначення платежу: Оплата тез (оргвнесок за семінар). У разі неможливості особистої участі в семінарі, 

програма семінару, збірник тез будуть надіслані на поштову адресу, вказану в заявці.  

Телефони для довідок: моб. 066-629-10-59 – Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних, ст. викладач 

кафедри професійної освіти та технологій с. г. виробництва ГНПУ ім. О. Довженка, секретар Оргкомітету. 

Примітка. Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та 

перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Приклад: Шевченко В.В.: заявка, тези, квитанція. 

Вимоги до оформлення тез 
Обсяг тез: 2-4 сторінки.  

Форма подання:  
формат сторінки – А4;  

орієнтація сторінки – книжкова; 

поля – усі по 2,0 см;  

інтервал між рядками – 1,5;  

відступ першого рядка в абзаці – 1,25 см;  

шрифт – Times New Roman, 14 пт. 

Текст тез має бути побудований за схемою:  

прізвище, імя, по батькові автора(ів) (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю);  

науковий ступінь, вчене звання (шрифт напівжирний; вирівнювання по правому краю); 

повна назва організації, де навчається, або працює автор (вирівнювання по правому краю);  

назва тез без використання скорочень (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру); 

основний розділ і висновки (вирівнювання по ширині). 

Список літератури до тез подавати не більше 4 джерел, друкується в кінці тез (оформлення списку 

використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання). Посилання в 

тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [1, c.7]. Назви праць у списку літератури розташовуються в 

алфавітному порядку. Наводять тільки джерела, на які є посилання в тексті тез. Для нумерації використовувати 

список. Не ставити цифри вручну та не оформлювати літературу в таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках 

[2, с. 3]. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки 
розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [3, с.123], [4; 10]. У реченні крапка 

ставиться після дужок, посилань. 

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в тезах, а також за їхнє граматичне 

і стилістичне оформлення. 

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів. Тези, оформлення яких не відповідає 

зазначеним вище вимогам, не будуть надруковані. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Бойко Олександр Юрійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної 

освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка 
 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
 

За сучасних умов підготовка кваліфікованих робітників зазнає суттєвих змін, що пов’язані з 

появою нових професій і формуванням нового ринку праці, інтеграцією знань із суміжних галузей 

діяльності людини, впровадженням і використанням сучасних інформаційних технологій. 
 

Література 

 


