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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції 

пам’яті академіка Дмитра Олександровича Тхоржевського  

«ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ» 

яка відбудеться 28 травня 2021 року у Національному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет 

 

Форма проведення: онлайн, а у випадку відміни карантинних обмежень за адресою: 

м. Київ, вул. Пирогова, 9, 2-й поверх, ауд. 231 (пленарне засідання) 

м. Київ, вул. Саратовська, 20, 2-й поверх, конференц-зала (секційне засідання) 

 

Тематика конференції охоплює широке коло питань розвитку трудового навчання, 

креслення та технології, підготовки майбутніх учителів і педагогів професійного навчання, 

здійснення освітньої діяльності за технологіями дуального і дистанційного навчання, 

вдосконалення теорії і методики допрофесійної і професійної підготовки молоді, а саме: 

 - Теорія, практика, досвід підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та 

технологій; педагога професійного навчання. 

- Науково-методичні основи проєктної діяльності в освітньому навчальному закладі. 

- Освітня діяльність за технологіями дуального і дистанційного навчання 

- Графічна підготовка вчителя трудового навчання та технологій; педагога 

професійного навчання. 

- Педагогічні технології в освіті. 

- Кар'єрний розвиток особистості в умовах сучасної технологічної діяльності. 

- Міжнародне співробітництво у сфері дуального і дистанційного навчання. 

 

До участі у конференції запрошуються викладачі, методисти, вчителі закладів загальної, 

професійної, вищої освіти, науковці, фахівці-практики, докторанти, студенти, магістранти. 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. 

Заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1) просимо надіслати до 20 травня 2021 р. 



на е-mail: tnk4.9@ukr.net (секретар кафедри Теорії і методики технологічної освіти, креслення та 

комп’ютерної графіки Альона). Телефон для довідок (044) 422-26-40. 

Статті та тези за зразком (додаток2) просимо надсилати до 15 травня 2021 р. на е-mail: 

tnk4.9@ukr.net з позначкою «На конференцію Тхоржевського Д.О.» 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Тези доповіді (дод.2) та анкету учасника (дод.1) подати на електронну адресу tnk4.9@ukr.net 

з поміткою: «На конференцію Тхоржевського Д.О.»  

Обсяг матеріалів: для тез 2-5 повних сторінки формату А4, орієнтація – книжна. Поля: 

верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5; абзац –1,25 см. 

Структура матеріалів: 

-  Ім’я,  прізвище автора (повністю напівжирним шрифтом). 

-  Назва друкується по середині сторінки напівжирними великими літерами. 

-  Нижче назви, по середині  сторінки – електронна адреса автора (e-mail). 

-  Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. 

- Список використаних джерел (розміщується після тексту тез). 

Відповідальність за наданий матеріал несуть автори. 

Контакти: 

НПУ імені М. П. Драгоманова 
Інженерно-педагогічний факультет 

кафедра Теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки 
м. Київ, вул. Саратовська, 20, 3-й поверх, к.317  
Тел.: (044) 422-26-40; E-mail: tmtokkg@ukr.net 
Тел.: (073) 481-18-50; E-mail: tmtokkg@ukr.net 

 
 

Додаток 1 

Х Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Тхоржевського Дмитра 

Олександровича  

«ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада і повна назва установи (навчального закладу)  

Тема доповіді  

Секція №  

Адреса «Нова пошта», № відділення  

Телефон  

е-mаіl  

Потреба у житлі  

 

Додаток 2 

Зразок оформлення тез  

Іван Іванченко, 

канд. пед. наук, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО – ГЕНІЙ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК, ЛЮДИНА 

НЕЗВИЧАЙНОЇ ДОЛІ  

sagna@ukr.net 

 

Текст 

Текст 

Література 
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