Матеріали на конференцію направляти тільки електронною поштою
на адресу:
mkpstu115@gmail.com
Важливі дати:
1.Термін подачі заявки – 20.09.2016
2.Термін подачі тез – 12.10.2016
Контактна інформація:
Адреса: вул. Георгієвська, 69
Телефони:
33-70-22 – методичний кабінет
33-23-06 – адміністрація коледжу
Сайт коледжу:
http://mkpstu.ucoz.com/
Оргкомітет конференції:
Литвиненко Ірина Федорівна, заступник директора МК ДВНЗ «ПДТУ»
Тел. 067 357 06 64
Башкатова Наталія Миколаївна, методист МК ДВНЗ «ПДТУ»
Тел.067 993 51 60
Губіцька Інна Іванівна,
викладач МК ДВНЗ «ПДТУ»
Тел.098 588 24 67
Мітус Марина Володимирівна,
Зав. лабораторії МК ДВНЗ «ПДТУ»
Тел. 096 362 70 17
Тесленко Ганна В’ячеславівна
викладач МК ДВНЗ «ПДТУ»
Тел. 096 210 52 14

Маріупольський коледж ДВНЗ "ПДТУ" – Флагман
освіти і науки України - перспективний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації,що динамічно розвивається та має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.
Маріупольський коледж ДВНЗ "ПДТУ" (м.Маріуполь)
організований у 1901 році за рішенням Маріупольської міської думи як нижче механіко-технічне училище
У 1927р. перейменований як металургійний технікум
Наркому воєнної промисловості.
У 1963р. перейменований в Індустріальний технікум
(розпорядження Ради Міністрів УРСР №144 від
08.02.63р.) і підпорядкований Міністерству чорної металургії УРСР.
У 1992р. технікум увійшов до складу Державного комітету України з металургійної промисловості (наказ
Держкомітету від 10 січня 1992р. № 7).
На підставі Постанови Кабінету Міністрів "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" від 25.05.97р. № 526 та наказу Міністерства освіти "Про реформування мережі вищих навчальних
закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" від
20.06.97р. № 218 технікум увійшов до складу Приазовського державного технічного університету (ПДТУ) як структурний підрозділ без права юридичної особи.
Наказом МОНУ від 16.04.2009 р. № 331 «Про реорганізацію структурних підрозділів Приазовського державного
технічного університету» Індустріальний технікум ПДТУ
та Маріупольський коледж ПДТУ реорганізовано шляхом
об’єднання в Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету.
Сьогодні Маріупольський коледж ДВНЗ "ПДТУ" сучасний, конкурентоспроможний вищий навчальний
заклад, що здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за такими
спеціальностями:

«Організація перевезень і управління на автотранспорті»;
«Організація обслуговування на транспорті»;
«Правознавство»;
«Туристичне обслуговування»;
«Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях»;
«Зварювальне виробництво»;
«Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»;
«Монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд»;
«Опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
КОЛЕДЖ ДВНЗ «ПДТУ»

ДО 115 РІЧЧЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ТРЕТЯ РЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – МЕТОДИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ

«Підготовка конкурентоспроможного молодшого
спеціаліста: реалії, проблеми, перспективи»

26 жовтня 2016 р.

Шановні колеги!
Інформуємо Вас про те, що в Маріупольському коледжі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 26 жовтня
2016 року відбудеться третя регіональна
науково-методична конференція викладачів.
Запрошуємо взяти участь у конференції
викладачів вищих навчальних закладів 1-2
рівнів акредитації та викладачів професійних ліцеїв Маріупольського регіону.
Мета конференції: обмін досвідом з
підготовки конкурентоспроможного молодшого спеціаліста на сучасному ринку праці.
Мова конференції: українська, російська.
Порядок роботи конференції:
9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції;
10.00 - 10.30 – відкриття конференції: пленарне засідання;
10.30 - 12.30- засідання секцій;
12.30 - 13.30 – перерва;
13.30 - 15.00 – засідання секцій;
15.00 - підведення підсумків роботи, нагородження учасників конференції.

Напрями роботи конференції
1.Компетенції та освіта: моделі, методи, технології.
2.Підготовка конкурентоспроможного
молодшого спеціаліста, як ціль сучасної
системи освіти.
3.Моніторинг та управління якістю
освітніх послуг.
4.Проблеми і перспективи розвитку
освіти в Україні.
5.Сучасні інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі

6.Проектна та дослідницька робота
викладачів у ВНЗ 1-2 р.а.
7.Компетентнісний підхід до навчання у
ВНЗ 1-2 р.а.
8.Сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти.
9.Інформатизація і комп’ютеризація навчального процесу, програмно-технічні комплекси і технології.
10.Підвищення ефективності взаємодії
ВНЗ 1-2 р.а. з роботодавцями і бізнесом.
11.Розвиток творчого потенціалу викладача в системі освіти сьогодення.
12.Обдаровані діти в системі освіти: традиційні та інноваційні педагогічні технології.
13.Впровадження активних і інтерактивних методів та комп’ютерних технологій в
сучасному навчальному процесі.
14.Організація
науково-дослідницької
роботи студентів: мотивація, вибір засобів.
15.Інновації в електротехніці та автоматизації (промисловості).
16.Технології майбутнього.
17.Способи підвищення якості знань при
вивченні технічних дисциплін.
18.Використання відкритого програмного забезпечення в навчальному процесі.
19.Технології розробки, експертиза якості програмних продуктів.
20.Транспорт Маріуполя: проблеми й перспективи.
21.Факти, події, час. Історія і сучасність.
22.Законність і правопорядок у сучасному суспільстві.
23.Економіка і управління: аналіз тенденцій і перспектив розвитку.
24.Сучасні проблеми економічної теорії
й актуальні проблеми сучасної економіки.

25.Соціально-економічний розвиток
Донецького регіону.
26.Антикризові програми в реальному
секторі економіки.
27.Комп'ютерні технології в економіці, бізнесі, освіті.
28.Донбас туристичний.
29.Промислові підприємства і банківський капітал: реалії й перспективи.
30.Інформаціні технології і модернізація промисловості.

Учасникам конференції необхідно
надати в електронному вигляді такі
матеріали:
1. ЗАЯВКУ на участь за формою:
ПІБ учасника конференції
Напрям роботи
Назва доповіді
Назва та адреса навчального
закладу
Контактний телефон учасника
E-mail

2. ТЕЗИ ДОПОВІДІ. Назву доповіді
друкувати заголовними літерами посередині сторінки. Нижче в правій частині сторінки вказати: ПІБ автора; назва навчального закладу. Далі текст тез.
Параметри друку: редактор Word, тип
шрифту-Times New Roman, розмір шрифту
– 14; міжстроковий інтервал – 1,5; поля:
верхнє й нижнє – 25 мм, праве – 10 мм, ліве
– 30 мм.
Обсяг тез – 1,5-2 сторінки формату А4.

