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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  ІІІ Інтернет-конференція: «Майбутня 

професія – виклик сьогодення», яка відбудеться 20 травня 2022 року у 

м.Здолбунів Рівненської області й проходитиме в заочній формі на базі ДНЗ  

Здолбунівське ВПУЗТ. 

Конференція є спробою розширення горизонтів мислення шляхом об'єднання 

знань науковців та практикуючих спеціалістів, висвітлення результатів 

досліджень в економічній, суспільній та технічній сферах, проблем 

удосконалення форм освітньої діяльності у підготовці конкурентоспроможних 

робітників у професійній (професійно-технічній) освіті, пошуку нових 

можливостей з наукового діалогу та співробітництва, комплексного аналізу 

актуальної проблематики з метою підвищення якості досліджень 

обгрунтованості рішень. 



До участі у конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових 

ступенів, практики, викладачі та студенти ЗВО, викладачі та майстри 

виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.   

Метою проведення конференції є всебічне обговорення та пошук рішень 

актуальних питань щодо розвитку сучасної науки та професійної (професійно-

технічної) освіти, встановлення контактів між молодими вченими та педагогами 

різних країн, обмін дослідницьким досвідом, кращими практиками, успішним 

партнерством та публікація результатів наукових досліджень.  

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну пошту:  

filipovych_ipo21@nuwm.edu.ua або andriy.filipovich@ukr.net (обов’язково 

має бути підтвердження від організатора) такі матеріали:  

1. Заявку на участь в конференції за формою, що вказана нижче;  

2. Варіант тез доповіді/статті у цифровому форматі. 

Документи повинні бути підписані (назва файлів) відповідно до вимог за 

зразком нижче. 

Учасники конференції отримають електронний варіант збірника тез та 

сертифікат учасника, які будуть надіслані в тижневий термін після закінчення 

конференції. 

Електронна версія включає публікацію і надсилання на e-mail учасника 

електронного варіанта (у форматі pdf) збірника тез. Сертифікат надсилається 

секретарем організаційного комітету, Філіповичем Андрієм Юрієвичем.  

Відповідальність за плагіат тез несе автор. Використання не своєї 

тези карається згідно зі ст. 50 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права». 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ  

1. Прізвище, ім’я, по батькові;   

2. Вчене звання, посада;    

3. Повна назва організації, її відділу / підрозділу;    

4. Тема доповіді;   

5. Контактний телефон;   

6. Електронна адреса.   

Примітка: про одержання заявки на участь у конференції оргкомітет 

обов’язково надішле підтвердження. У випадку неодержання підтвердження 

просимо звернутись до  секретаря оргкомітету, Філіповича Андрія Юрійовича.  

Контакти оргкомітету конференції: м. Здолбунів Рівненської області.  
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Голова організаційного комітету:  

Шевчук Руслан Іванович – директор ДНЗ «Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту», спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. 

Секретар організаційного комітету:   

Філіпович Андрій Юрійович - магістр з будівництва, спеціаліст вищої 

категорії  (моб. 068 053 53 01). 

Члени організаційного комітету: 

Безтелесна Людмила іванівна - д.е.н., професор кафедри менеджменту 

НУВГП. 

Фроленкова Надія Анатоліївна - к.е.н., доцентка кафедри менеджменту 

НУВГП. 

Філіпович Андрій Юрійович - магістр з будівництва, спеціаліст вищої 

категорії. 

Боярчук Ірина Сергіївна – методист ДНЗ «Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту», спеціаліст першої категорії. 

Філіпович Юрій Юрійович -  к.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, 

теплоенергетики та гідравлічних машин НУВГП. 

Купчишина Тетяна Володимирівна – викладач економічного відділення, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії ВСП «Рівненського фахового 

коледжу НУБіП України», викладач-методист. Відмінник освіти України.  

Петриковська Алла Анатоліївна - викладач технічного відділення, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП 

України», викладач-методист.                                                                             

Лисяк Оксана Миколаївна – викладач гуманітарних дисциплін,   спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії ВСП «Рівненського фахового коледжу НУБіП 

України», викладач-методист. 

Філіпович Олег Юрійович – директор філії Консорціуму «Науково-виробниче 

об'єднання «УКРГІДРОЕНЕРГОБУД», м. Новодністровськ Чернівецької 

області. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 Обсяг наукових тез  - 4-5  сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, 

орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, формату А4.  

 Структура матеріалу повинна будуватися наступним чином: 1) секція, 2) 

назва матеріалу, 3) автор, 4) організація, 5) коротка анотація, 6) ключові  

 слова (до 10), 7) основний текст, 8) бібліографія/джерела.  

 Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках - [2, 56], де перше 

число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге - 

номер сторінки.  

 Зображення мають бути підготовленими для чорно-білого друку (без 

умовних позначень різними кольорами тощо).  

 Малюнки також повинні бути розміщені в межах однієї сторінки. Підпис 

рисунку треба оформляти так: кегель – 11.   

 Таблиці повинні бути розміщені в одній сторінці. Таблиці повинні мати 

заголовок, розміщений над таблицею. Заголовок повинен бути 

оформлений так: кегель – 11, шрифт Times New Roman.  

 Робочими мовами є: українська, англійська, польська.  

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен 

бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 

опису.  

 Формули повинні бути розміщені по центру і мати порядковий номер.  

 Великі формули повинні бути розбиті на декілька рядків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад оформлення 

Секція 3. Педагогіка 

Філіпович Андрій Юрійович - магістр,  

спеціаліст вищої категорії, викладач будівельних дисциплін 

ВСП «Рівненський коледж  Національного університету  

біоресурсів і природокористування України, м.Рівне 
 

Аутогенне тренування в навчальному процесі 
 

Анотація: у статті викладено методику організації роботи  у навчальному 

процесі, щодо використання тренування якості та мислячої діяльності 

студентів. Результати впровадження свідчать, що дана методика сприяє 

покращенню роботи студентів у навчальному процесі.  

Ключеві слова: студент, аутоген, навчальний процес, тренування. 

 
Аутоге́нне тренува́ння - метод психологічного розвантаження і зняття 

нервового навантаження шляхом частого повторення спеціальних 

оптимістично-мобілізуючих формул. Розроблений у 1932 році німецьким 

психіатром і психотерапевтом Йоганном Шульцем.  

Висновок: Використання аутогенного тренування не тільки у медичних 

цілях. А й у навчальному процесі досить ефективне для кращого розуміння 

самого себе і поводження у колективі. Застосовуючи його ми станемо 

сильнішими і зможемо досягти успіху в процесі вдосконалення самого себе. 

Дає змогу стати хорошим керівником у навчальному процесі. А також хорошим 

директором на підприємстві. 

 

Список використаних джерел 

1. Філіпович А.Ю. «Основи підприємницької та управлінської 

діяльності», навчальний посібник - Рівне: ВСП «Рівненський 

коледж НУБіП України», 2018.- 284 с. 

2. Філіпович А.Ю., Шаперчук С.В. «Основи підприємницької та 

управлінської діяльності», навчальний посібник - Рівне: 

Рівненський державний аграрний коледж, 2012.- 420 с. 

3. Філіпович А.Ю. «Навчальний посібник з виховної роботи» - 

Рівне: Рівненський державний аграрний коледж, 2012.- 188 с. 

4. Інтернет-ресурс «https://uk.wikipedia.org». 

 

 

 

 



Відбудеться робота наступних секцій за 

запропонованою тематикою: 

 
Секція 1. Менеджмент: 

 Менеджмент – універсальна концепція успіху; 

 Мотивація і стимулювання праці педагогічних працівників; 

 Сучасні методи та інструменти менеджменту; 

 Інформаційний менеджмент закладу освіти; 

 Методи прийняття управлінських рішень; 

 Стратегічне управління закладом освіти; 

 Освітній маркетинг; 

 Стилі керівництва сучасним освітнім закладом; 

 Емоційний інтелект – необхідна складова сучасного менеджменту; 

 Лідерство та управління командою; 

 Кадровий менеджмент закладу освіти.. 

 

Секція 2. Будівництво: 

 Технологія і організація нового будівництва та реконструкції будівель і 

споруд; 

 Ефективні будівельні матеріали та конструкції; 

 Технічна діагностика будівельних конструкцій та підвищення їх 

експлуатаційної надійності; 

 Енерго- та ресурсозбереження, екологічна безпека об’єктів будівництва; 

 Економічна ефективність будівництва та реконструкції. 

 

Секція 3. Педагогіка: 

 Самоменеджмент педагога у вищій школі; 

 Педагогічний менеджмент; 

 Управління освітніми проектами; 

 Фандрейзинг освітніх проектів. 

 Фріланс як метод розвитку компетенцій сучасного педагога. 

 



Секція 4. Залізничний транспорт і зв'язок: 

 Сучасні CPS- та GIS – системи і технології; 

 Створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку 

залізничних перевезень з урахуванням основних вимог законодавства ЄС; 

 Правове регулювання залізничного транспорту та зв’язку; 

 Прилади, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення; 

 Формування конкуренції в окремих сегментах ринку вантажних 

залізничних перевезень 

 Перспективи взаємного відкриття ринків залізничних перевезень між 

Україною та ЄС 

 Майбутнє конкурентоспроможності: що зміниться з приходом приватних 

операторів локомотивної тяги 

 Дозвіл виїзду приватної тяги на колії загального користування 

 Моментальний і довготривалий ефект для власників вантажу від допуску 

приватної тяги 

 Монопольне право на вето: доступність залізничної інфраструктури та 

станцій для відправників та користувачів 

 

Секція 5. Психології: 

 Психологічні аспекти управлінської діяльності; 

 Психотипи та їх роль у психології управління; 

 Психологічні методи управління колективом; 

 Психологічні особливості професійного спілкування керівника; 

 Політична культура і економічне мислення керівника; 

 Управління конфліктами та стресами; 

 Психогігієна праці керівника, робота з професійним вигоранням. 

 

 

 

 

 



Секція 6. Дизайн (Опорядження): 

 Новітні архітектурно-конструктивні рішення будівель та споруд. 

 Архітектура та дизайн. 

 Теорія архітектури.  

 Архітектурне проектування цивільних будівель і споруд.  

 Дизайн архітектурного середовища.  

 Ландшафтна архітектура.  

 Архітектурні конструкції.  

 Інформаційні технології в архітектурі, комп’ютерні системи 

автоматизованого проектування та дизайну об’єктів архітектури.  

 Технічна естетика, прикладна геометрія.  

 Енергоресурсозбереження в будівництві та архітектурі. 

 

 

Секція 7: Право: 

 Правові засади організації та здійснення публічної влади; 

 Право в умовах глобалізації; 

 Захист прав дітей і молоді: Україна та світ; 

 Правова політика України: історія та сучасність; 

 Правові виклики сучасності; 

 Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні. 

 

 

 


