Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Департамент освіти і науки Вінницької ОДА
Вінницький технічний коледж
І Всеукраїнська науково-методична конференція
«Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у
коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи»
м. Вінниця, 28-29 березня 2019 року
До участі у конференції запрошуються науковці,
здобувачі наукових ступенів, практики, викладачі та
студенти закладів вищої освіти.
Основні тематичні напрямки конференції
1. Фахова передвища освіта в Україні: проблеми,
перспективи.
2. Застосування
сучасних
інформаційних
технологій та інноваційних методик навчання у
коледжах і технікумах.
3. Професійна підготовка майбутніх фахівців у
коледжах і технікумах.
4. Особливості сучасного виховного середовища у
закладах вищої освіти.
Робочі мови конференції – українська,
англійська, російська.
Форма участі: очна та заочна.
Місце проведення: Вінницький технічний коледж,
вул. Хмельницьке шосе 91/2, м. Вінниця, Україна.
Умови участі в роботі конференції
Для участі в роботі конференції необхідно
надіслати до 15 березня 2019 року на адресу:
rada_vnz@ukr.net:
1) заявку на участь в конференції за формою, що
додається;
2) тези Вашої доповіді, оформлені відповідно до
вимог (назва файлу – прізвище автора);
3) Відскановану
квитанцію
про
сплату
організаційного внеску.
Організаційний внесок
1.Організаційний внесок складає 250 грн. на
покриття витрат, пов’язаних з підготовкою,
проведенням конференції та публікацією програми,
збірника
матеріалів
конференції,
сертифіката
учасника конференції.
2. Реквізити для здійснення оргвнеску:
Первинно профспілкова організація ВТК
Р/р - 260073004103
МФО – 302076
Код – 37898245
Філія Вінницьке обласне управлянні АТ Ощадбанк
у м. Вінниця
Призначення платежу: на культурно-масову роботу.
3. У разі заочної участі оргкомітет здійснює
пересилання збірника матеріалів та програми
конференції «Новою поштою» (оплата за пересилку
при отримані) або Укрпоштою протягом місяця по
закінченні заходу.
4. Витрати, пов’язані з проїздом та проживанням,
оплачуються учасником конференції за власний
рахунок або за рахунок відряджуючої сторони.

Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг тез до 5 сторінок у форматі сторінки А4,
орієнтація – книжкова.
2. Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм., ліве – 22
мм.
3. Виконаний в редакторі Microsoft Word,
шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Структура тез:
- ім’я та прізвище автора, заклад освіти
(установа) (у верхньому правому куті аркуша);
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
- назва тез (великими літерами по центру);
- виклад основного матеріалу тез;
- джерела та література (нумерація позицій
автоматична).
Список
джерел
та
літератури
оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 (наказ МОН
України №40 від 12.01.2017 р.)
5. У тексті тез посилання на використані джерела
подаються в квадратних дужках; зазначається
порядковий номер і через кому сторінка цитованого
джерела, наприклад: [7, с. 35]. Список використаних
джерел має містити 2–5 найменувань.
Відповідальність за зміст публікації повністю
несуть її автори (автор).
6. Сторінки тез нумеруються за порядком, без
пропусків і буквенних позначень.
7. Назва файлу повинна відповідати прізвищу
учасника конференції (наприклад, Петров_тези.doc).
8. У відповідь на надіслані тези буде відправлено
програму Конференції.
Заявка
на участь у І Всеукраїнській конференції
«Сучасні педагогічні технології та інноваційні
методики навчання у підготовці фахівців у
коледжах та технікумах: досвід, проблеми,
перспективи»
(м. Вінниця, 28-29 березня 2019 р.)
Прізвище, ім`я, по батькові _______________________
Місце роботи ____________________________________
Науковий ступінь______Вчене звання _______________
Посада__________________________________________
Організація (установа)____________________________
Телефон моб.____________________________________
Е-mail __________________________________________
Планую взяти участь (підкреслити)
- очно; - заочно
Тема доповіді:_____________________________________
Секція:___________________________________________
Згода про внесення оргвнеску________________________
Контактна інформація:
Вінницький технічний коледж, вул. Хмельницьке шосе
91/2, м. Вінниця, Україна, 21021.
Контактна особа: Моторна Леся Володимирівна.
Телефон (0432) 46-11-72, 067-25-30-384 (Viber).

