МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НАУКОВО-ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СПАДЩИНА»

ІІ Всеукраїнські
педагогічні читання
«ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ»
Вельмишановні колеги!
Організаційний комітет
запрошує Вас
прийняти участь
у роботі
ІІ Всеукраїнських педагогічних читань за темою: «Філософсько-педагогічні аспекти
формування свідомості технічної інтелігенції»

14 березня 2018 року

Тематичні напрямки конференції
Національно-історична та державотворча спадщина та її роль в освіті.
Краєзнавство як умова формування національної свідомості молоді.
Філософія вищої освіти в контексті суспільних змін.
Оптимізація навчально-виховного процесу та психолого-педагогічні проблеми
системи вищої освіти.
5. Сучасні технології професійного навчання.
6. Мовна компетенція як умова етнічного розвитку і професійного зростання.
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Місце проведення конференції
Донецька обл.,
м. Покровськ,
пл. Шибанкова, 2, ауд. 3.308
Індустріальний інститут
державного вищого навчального закладу «Донецький
національний технічний університет», кафедра загальнонаукової підготовки
Електронна пошта: znp.kiidonntu@gmail.com
Тел.. 0954966696 Дяченко Наталія Іванівна – завідувач кафедри ЗНП

Регламент конференції
Конференція відбудеться 14 березня 2018 року об _11.00_ годині. Повна програма
конференції буде видана учасникам разом з матеріалами конференції при реєстрації.
Форми участі в роботі конференції:
- Пленарна доповідь – до 20 хв.
- Доповідь на секції – до 10 хв.
Мови конференції – українська, російська, англійська
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники
органів державної та місцевої влади, громадських та культурно-просвітницьких
організацій

Вимоги до оформлення матеріалів
Матеріали надати до 12.02.2018 року на e-mail назва файлу містить номер секції
та прізвище автора або співавторів, наприклад, 2Сидоров,Петров.doc або 5Петров.doc
Файл матеріалів включає 1)статтю, 2)заявку на участь (ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗАТИ
СЕКЦІЮ).
Обсяг статі до 6 сторінок формату А5, оформлених в редакторі Word for Windows, шрифт
Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал – одинарний. Ширина полів справа,
зверху, знизу – 2,0 см, зліва – 3,0 см. УДК вказуються в лівому верхньому кутку, в
наступному рядку прізвище та ініціали автора (авторів), вирівнювання до лівого краю
шрифт звичайний; назва статті друкується в наступному рядку великими літерами по
центру; через рядок друкується текст статті (вирівнювання по ширині). Текст статті
подальшому редагуванню не підлягає і є оригіналом для виготовлення праць конференції.
Отримані від учасників матеріали повинні відповідати тематиці конференції
Зразок оформлення статті
УДК 621.311.6
Гусаров А.М. (ІІ ДВНЗ ДонНТУ)
ІНФОРМАЦІЙНА НЕРІВНІСТЬ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Пріоритетом розвитку освіти в умовах її інтеграції у загальноєвропейський простір є
впровадження інформаційних технологій…
Публікація в збірці – безкоштовна для всіх учасників.
Організаційний внесок – 100 грн ( підготовка збірки матеріалів і сертифіката учасника)
Заявка учасника
Прізвище, ім’я по батькові ______________________________________________________________________________
Повна назва ВНЗ _______________________________________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________________________________
Вчений ступінь ____________________________________________________________________________________
Назва матеріалу
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Секція участі _______________________________________________________________
Тел. мобільний _________________
Електронна пошта _____________________

