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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО VI НАУКОВО - ПРАКТИЧНУ КРАЄЗНАВЧУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

«Моя Україна: історія та сьогодення» 

для викладачів та студентів коледжів і технікумів 

 



Мета та завдання конференції 

Конференція проводиться з метою поглиблення знань з історії України та 

історії рідного краю; залучення студентів до науково-пошукової роботи; 

формування у студентів вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. 

 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Культурно-мистецькі та духовні надбання краю у минулому і сучасності 

України; 

2. Археологія, етнографія, топоніміка, історіографія, джерелознавство та 

музеєзнавство рідного краю; 

3. Видатні особистості в житті та історії рідного краю; 

4. Історія мого роду. 

Робоча мова конференції - українська. 

Місце проведення: Вінницький технічний коледж, вул. Хмельницьке 

шосе 91/2, м. Вінниця, Україна, 21021. 

 

Керівництво проведенням конференції 

Безпосереднє керівництво проведенням конференції здійснюється 

оргкомітетом, створеним на засіданні обласного методичного об’єднання 

викладачів суспільних дисциплін і затвердженим рішенням Ради директорів. 

 

Голова оргкомітету: 

Домінський Олег Станіславович – к.п.н., доцент, голова Ради директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області, директор Вінницького технічного 

коледжу. 

Члени оргкомітету:  

Моторна Леся Володимирівна –к.п.н., методист Ради директорів коледжів і 

технікумів Вінницької області; 

Восколуп Валерій Петрович – голова обласного методичного об’єднання, 

викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського; 

Зоріна Юлія Валеріївна - к.ф.н., методист Вінницького технічного коледжу; 

Марценюк Надія Миколаївна – голова циклової комісії соціальних 

дисциплін Вінницького технічного коледжу; 

Голєва Тетяна Володимирівна – викладач Вінницького технічного 

коледжу; 

Романюк Ольга Миколаївна - викладач Вінницького технічного коледжу; 

Мельник Наталія Миколаївна - викладач Вінницького технічного 

коледжу. 

 

Умови участі в роботі конференції 

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 1 лютого 2020 

року на адресу golevatania@meta.ua : 

1) заявку на участь в конференції за формою, що додається; 

mailto:golevatania@meta.ua


2) тези Вашої доповіді, оформлені відповідно до вимог (назва файлу – 

прізвище автора); 

3) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску. 

 

В результаті роботи конференції будуть видані сертифікати, що відповідають 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 

Порядок проведення конференції 

Конференція відбудеться у Вінницькому технічному коледжі 17 березня 

2020 року (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 91/2). 

До участі в конференції запрошуються викладачі і студенти коледжів і 

технікумів. 

Початок конференції об 11 годині.  

Заїзд учасників, реєстрація та налаштування презентаційних матеріалів – з 

10.00 до 10.50 год. 

Для виступу учасникам відводиться час до 7 хв.  

 

Вимоги до оформлення тез: 

1. Обсяг тез до 5 сторінок у форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова. 

2. Поля: верхнє, нижнє, праве - 15 мм; ліве -20 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 (у верхньому правому 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 N40 

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]. 

6. Для студентів учасників конференції вказати прізвище наукового 

керівника. 

Відповідальність за зміст та орфографію публікацій повністю несуть її 

автори (автор). 

7. Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції 

(наприклад, Іванов І.І._стаття.doc, Іванов І.І._квитанція). 

Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом доби 

отримує відповідне підтвердження про їх отримання від оргкомітету 

конференції. У випадку відсутності такого підтвердження необхідно 

зателефонувати до оргкомітету конференції або надіслати матеріали 

повторно. 

 

 

 



 

Організаційний внесок 

Організаційний внесок складає 150 грн. на покриття витрат, пов’язаних з 

підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, збірника 

матеріалів конференції, сертифіката учасника конференції та брейк-кави. 

Реквізити для здійснення оргвнеску:  

Картка Приватбанку 5168755447739315 (одержувач – Голєва Тетяна 

Володимирівна). Призначення платежу: оплата за участь у конференції. 

У разі заочної участі оргкомітет здійснює пересилання збірника 

матеріалів та програми конференції «Новою поштою» (оплата за пересилку при 

отриманні) протягом місяця по закінченні заходу. 

 

Витрати на проїзд учасників конференції в обидва кінці компенсуються 

кожним закладом освіти, який направляє учасників конференції. 

 

                                                   Розроблено оргкомітетом конференції 

  Протокол №1 від 29 жовтня 2019 року 

  Голова оргкомітету  

 О. С. Домінський 



ЗАЯВКА 

на участь у VI науково - практичній краєзнавчій конференції  

«Моя Україна: історія та сьогодення» 

 

м. Вінниця 17 березня 2020 року 

 

Прізвище, ім`я, по батькові  учасника конференції 

___________________________________________________________________ 

 

Назва навчального закладу                     

___________________________________________________________________ 

 

Посада _____________________________________________________________ 

 

Курс (для студентів)____________________________________________________             

 

Спеціальність(для студентів)____________________________________________ 

 

Науковий керівник (для студентів) _____________________________________                                   

 

Тема 

доповіді:____________________________________________________________ 

 

Тематичний напрямок:________________________________________________ 

 

Потреба в збірнику __________________________________________________ 

  

Згода про внесення оргвнеску _______________________________________________ 

  

Телефон моб. _______________________________________________________ 

 
Е-mail _____________________________________________________________       
 

 

 

Контактна інформація: 

Вінницький технічний коледж, вул. Хмельницьке шосе 91/2, м. Вінниця, 

Україна, 21021.  

Контактна особа: Голєва Тетяна Володимирівна 

Телефон: 097-22-87-967 (Viber) 
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