V międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna
"AKTUALNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY
KSZTAŁCENIA TECHNOLOGICZNEGO I ZAWODOWEGO"
(m. Tеrnopіl, 23-24 września 2016 r.)
Konferencja przeprowadza się na podstawie wydziału inżynieryjno-pedagogicznego
Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Włodzimierza Hnaziuka.
Współorganizarorzy: Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy,
Uniwersytet Zielonogórski (Polska), Polskiе Towarzystwо Profesjologiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i
Ekonomii TWP w Olsztynie (Polska).
Przewidywane jest naświetlanie i omawianie szerokiego koła zagadnień aktualnych, związanych z
doskonaleniem technologicznego i zawodowego przygotowania młodzieży:
 teoretyczno-metodologiczne zasagy przygotowania technologicznego i zawodowego młodzieży
uczniowskiej i akademicznej;
 kompetencyjne podejście w zawodowym i fachowym nauczaniu;
 standartyzacja i zróżnicowanie treści edukacji w kontekście zmian innowacyjnych;
 monitoryng jakości usług edukacyjnych i zatrudnienia studentów i absolwentów uczelni;
 projektowanie środowiska przedmiotowego i produkcyjnego w kontekście przygotowania
praktycznego przyszłych fachowców;
 sztuka stosowana w edukacji technologicznej;
 ergonomika, etnodyzajn і dyzajn w kształceniu technologicznym;
 metodyka nauczania technologii i dyscyplin zawodowego przygotowania naukowoprzedmiotowego w uczelniach;
 osobliwości stosowania najnowszych techmologii i nauczania na odległość;
 kształtowanie kultury zawodowej przyszłych inżynierów-pedagogów;
 modernizacja edukacji technologicznej i zawodowej na Ukrainie i w Rzeczypospolitej Polsceі
w ramach jedynej przestrzeni edukacji wyższej w Europie;
 probleny profesjologii i przygotowania proforientologów na Ukrainie i w Polsce;
 doświadczenia kształcenia technologicznego i zawodowego w Polsce i innych państwach Unii
Europejskiej.
Języki konferencji: ukraiński, rosyjski, polski, angielski.
Przed rozpoczęciem konferencji planowane są wydania takich materiałów drukowanych:
1) zbiór artykułów w wydaniu fachowym; 2) zbiór tez referatów.
Artykuły i tezy trzeba złożyć przed 15 września 2011 r. do działu nauki w wersji elektronicznej lub
wydrukowane.
Koniecznym jest podanie wiadoności o autorze (nazwisko, imiona, miejsce pracy, stanowisko, stopień
i tytuł naukowy, adres, telefon).
O warunkach udziału w konferencji i wpłatach organizacyjnych zawiadomimy w zaproszeniach
indywidualnych, które zostaną rozesłane po zapoznaniu się komitetu organizacyjnego z podanymi przez
Państwo materiałami.
Nasz adres: Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Włodzimierza Hnatiuka, dział
nauki (konderencja IPF), ul. М. Krywonoca 2, m. Tarnopol, 46027.
Тел.: +380972389995 – Роман Михайлович; +380953318177 – Юрій Олексійович.
Е-mаіl: konferencia.ipf@ gmail.com
KOMITET ORGANIZACYJNY

