XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
Техно Проф Інформ 15-17 травня 2018 року
Шановний колего!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХІV
міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні
методики навчання в підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми», що відбудеться 15-17 травня
2018 року у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського.
Головні напрями роботи
1. Методологічні
проблеми
впровадження
інформаційних технологій та інноваційних методик
навчання в освітній процес.
2. Науково-методичне
забезпечення
Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа».
3. Психолого-педагогічні
проблеми
навчання,
виховання та розвитку учнів у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти.
4. Сучасні інформаційні технології в організації
освітнього процесу в коледжах і технікумах.
5. Психолого-педагогічні
засади
впровадження
сучасних інформаційних технологій і методик навчання
студентської молоді у вищій школі.
6. Інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в освіті дорослих і післядипломній освіті.
7. Інноваційні
моделі
неперервного
фахового
розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних
кадрів освіти.
Умови участі в роботі конференції
Для участі в роботі конференції необхідно направити
в оргкомітет на e-mail: sit@vspu.edu.ua:
1) до 10 квітня 2018 року – статтю обсягом до 10
сторінок;
2) заявку за формою, що додається;
3) іногороднім учасникам скановану квитанцію
про оплату реєстраційного внеску (оплата здійснюється
поштовим переказом на адресу оргкомітету).
Робочі мови конференції – українська, англійська,
німецька, польська, російська.
Реєстраційний внесок
Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 370
грн. та включає в себе плату за публікацію в
збірнику«Сучасні інформаційні технології та інноваційні
методики навчання в підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми», визнаному МОН України (Наказ
№1328 від 21.12.15 р.) фаховим виданням, де можуть
публікуватися матеріали кандидатських і докторських
дисертацій. Сюди також входять витрати на канцелярські
товари, виготовлення програми та сертифікату.
Іноземні учасники конференції можуть здійснити
оплату під час реєстрації.
Адреса оргкомітету
Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, Навчально-науковий інститут педагогіки,
психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.
Тел.: +380 (0432)-27-90-76 E-mail: sit@vspu.edu.ua
ОПЛАТУ за публікації просимо надсилати поштовим
переказом Любарській Людмилі (тел. моб. 097-494-51-30)
на адресу: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001
(або передати їй особисто на кафедру інноваційних та
інформаційних технологій в освіті, корп. 3, каб. 101а)

Вимоги до оформлення статті
1. Структура статті:
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
- ініціали та прізвище автора, місто, країна (укр.
мовою); ініціали та прізвище автора, місто, країна (англ.
мовою); електронна адреса (у верхньому правому куті
аркуша);
- назва статті;
- текст статті однією з робочих мов конференції з
такими елементами: постановка проблеми, аналіз
попередніх досліджень, мета статті, виклад основного
матеріалу, висновки);
- література;
- анотація українською мовою (1500 знаків),
ключові слова укр. мовою (8-10 слів або словосполучень),
назва статті англ. мовою, анотація англійською мовою
(1500 знаків), ключові слова англ. мовою (8-10 слів або
словосполучень);
2. У тексті статті посилання на використані джерела
подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий
номер і через кому сторінка цитованого джерела,
наприклад: [7, с. 35].
3. Текст статті, анотації, література друкується на
аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт –
Times New Roman 14. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти
чи малюнки, що використанні у статті, повинні бути
чорно-білими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp;
зображення, виконані в MS Word, не приймаються.
4. Сторінки статті нумеруються за порядком, без
пропусків і буквених позначень. Автор підписується на
звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати,
цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова
до видання.
Усі статті рецензуються редакційною колегією.
Заявка
на участь у XIV міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
(м. Вінниця, 15-17 травня 2018 року):
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________
Місце роботи _______________________________
Науковий ступінь ________ Вчене звання_______
Організація (установа) _______________________
Посада ____________________________________
Адреса для листування _______________________
Телефон ___________________________________
E-mail _____________________________________
Планую (потрібне підкреслити) Виступити з доповіддю:
на пленарному засіданні (до 20 хв.); на секції (до 10 хв.).
Виступити з інформацією (до 5 хв.). Взяти участь як
слухач.
Тема доповіді або повідомлення______________
Потреба в житлі (так, ні)_____________________
Підпис____________________________________
Директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних
наук, професор – Гуревич Роман Семенович
Заступник директора з наукової роботи ННІПППФВК, доктор
педагогічних наук, доцент – Бойчук Віталій Миколайович
(тел. моб. 067 - 902-53-12)

