Міжнародна науково-практична конференція
«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми другого року
запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та
вищої освіти України»
Мета конференції – аналіз проблем упровадження підготовки фахівців за
дуальною формою в закладах освіти – учасниках пілотного проєкту;
визначення засад, напрямів, завдань, механізмів упровадження підготовки
фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти України за дуальною
формою; імплементація концепції дуальної освіти в освітній процес закладів
освіти.

-

-

Основні питання для обговорення:
аналіз проблем, що виникли під час упровадження підготовки фахівців за
дуальною формою в закладах освіти – учасниках пілотного проєкту;
механізм упровадження підготовки фахівців у закладах фахової передвищої
та вищої освіти України за дуальною формою;
зміни до нормативно-правового забезпечення впровадження дуальної форми
здобуття освіти;
навчально-методичне забезпечення дуальної форми здобуття освіти;
проблеми організації практичної частини дуальних навчальних програм;
координатор та наставник у системі підготовки фахівців за дуальною
формою;
вимоги до підприємств, залучених до підготовки фахівців за дуальною
формою;
досвід упровадження дуальної форми здобуття освіти в українських закладах
фахової та передвищої вищої освіти:
міжнародний досвід підготовки фахівців за дуальною формою.

Календар міжнародної конференції:
приймання заявок на участь у конференції – до 15.11. 2021
приймання тез доповідей – до 25.10. 2021

•
•
•
•

Робота конференції
18 листопада 2021 р., Науково-методичний центр ВФПО
Робочі мови конференції: українська, російська, німецька, англійська.
Форма участі у конференції:
публікація тез;
доповідь в ONLINE-режимі;
доповідь OFFLINE з дотриманням усіх карантинних вимог України;
участь без доповіді та публікації в ONLINE-режимі
Враховуючи епідеміологічну ситуацію у зв’язку з СOVID-19 у світі,
конференцію буде проведено в ONLINE-режимі на платформі ZOOM та
OFFLINE з дотриманням усіх карантинних вимог МОЗ України.
Тези надсилати на електронну адресу: nmc.vfpo@ukr.net
Вимоги до оформлення тез
Подані тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити
відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх
інтерпретацію, завершуватися стислим узагальнювальним висновком без
повторювання викладеного матеріалу.
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times
New Roman, кегль 14, абзац 1,25 см, інтервал 1,0; береги – по 2,0 см.
Вимоги до таблиць: шрифт Times New Roman, розмір 12 без будьякого виділення.
Зразок оформлення:
УДК 619:611(045)
КАПУСТІН Петро, д-р с/г наук, професор
Щербина Віктор, канд. с/г наук, доцент
КАРПЕНКО Наталія, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
kapust@mnau.ua
ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ
НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ
Редакція залишає за собою право редагувати надані матеріали, а також
відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції, недотримання

вищевказаних умов та не несе відповідальність за достовірність викладених
фактів.
Телефони для довідок:
(044) 242-35-68; e-mail: nmc.vfpo@ukr.net (Науково-методичний центр
ВФПО, приймальня)
096 348 95 70; e_8848@ukr.net (Чайковська Алла Борисівна – організатор)
Для участі реєструйтесь за посиланням : https://nmc-vfpo.com/mizhnarodnakonferencziya-dualna-forma-zdobuttya-osvity-yak-odna-z-modelej-polipshennyayakosti-pidgotovky-fahivcziv-dlya-agrarnogo-sektoru-ekonomiky-ukrayiny/
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ДРУК ТЕЗ БЕЗКОШТОВНІ!

