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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОБЛАСНУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

«Інноваційні технології в інженерній графіці, основах стандартизації, 

управління якістю продукції та метрології » 

для викладачів та студентів  коледжів і технікумів 

Вінницької області в рамках роботи обласного методичного об’єднання 

викладачів креслення, основ стандартизації, управління якістю продукції та 

метрології. 

 

м. Вінниця 14 квітня 2020 року 



Мета та завдання конференції 

Конференція проводиться з метою поглиблення знань з інженерної графіки, 

основ стандартизації, управління якістю продукції та метрології; залучення 

студентів до науково-пошукової роботи; формування у студентів вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці. 

 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Інноваційні технології  у методиці викладання. 

2. Сучасні засоби виконання креслень. 

3. Інноваційні технології в метрології. 

4. Інноваційні засоби оцінки та аналізу якості продукції на підприємстві. 

5. Ресурсозберігаючі технології. 

6. Світ новітніх технологій. 

Робоча мова конференції - українська. 

Місце проведення: Вінницький транспортний коледж, вул. Некрасова 28, 

м. Вінниця. 

  

Керівництво проведенням конференції 

Безпосереднє керівництво проведенням конференції здійснюється 

оргкомітетом, створеним на засіданні обласного методичного об’єднання 

викладачів креслення, основ стандартизації, управління якістю продукції та 

метрології і затвердженим рішенням Ради директорів. 

Голова оргкомітету: 

Фаліштинський Михайло Вікторович – директор Вінницького 

транспортного коледжу. 

Члени оргкомітету:  

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

технікумів Вінницької області; 

Янчук Ніна Андріївна – голова обласного методичного об’єднання, 

викладач Вінницького коледжу НУХТ; 

Дмитрик Ольга Вікторівна – методист Вінницького транспортного 

коледжу; 

Герман Ганна Петрівна – викладач Вінницького транспортного коледжу ; 

Кірієнко Надія Юріївна - викладач Вінницького транспортного коледжу ; 

Машталер Микола Григорович - викладач Вінницького транспортного 

коледжу ; 

Алєксєєв Іван Іванович - майстер виробничого навчання  Вінницького 

транспортного коледжу. 

 

Умови участі в роботі конференції 

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 13 березня 2020 

року на адресу vintk@ukr.net : 

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

2) тези Вашої доповіді, оформлені відповідно до вимог.  

В результаті роботи конференції будуть видані сертифікати, що відповідають 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 

mailto:vintk@ukr.net


Порядок проведення конференції 

Конференція відбудеться у Вінницькому транспортному коледжі 14 квітня 

2020 року (м. Вінниця вул. Некрасова, 28). 

На конференцію запрошуються викладачі і студенти  коледжів і технікумів 

Вінницької області.   

Початок конференції об 11 годині.  

Заїзд учасників, реєстрація та налаштування презентаційних матеріалів – до 

10.30 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]. Список використаних джерел має містити 2–5 

найменувань.  

6. Для студентів учасників конференції вказати прізвище наукового 

керівника. 

Відповідальність за зміст та орфографію публікацій повністю несуть її 

автори (автор). 

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. Внесення 

організаційного внеску буде проводитися при отриманні матеріалів конференції 

14 квітня  2020 року. 

Витрати на проїзд учасників конференції в обидва кінці і на харчування 

компенсуються кожним закладом освіти, який направляє учасників конференції. 

                                             



ЗАЯВКА 

на участь у  роботі обласної науково-методичної  конференції 

 

«Інноваційні технології в інженерній графіці, основах стандартизації, 

управління якістю продукції та метрології » 

  

викладачів і студентів коледжів і технікумів  Вінницької області 

м. Вінниця 14 квітня 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 транспортний коледж, вул. Некрасова 28, м. Вінниця. 

Контактні особи:  

Дмитрик Ольга Вікторівна – методист Вінницького транспортного коледжу 

телефон (0432)63-27-92, 0677066766; 

Янчук Ніна Андріївна –голова обласного методичного об’єднання  

телефон 0971895838 (Viber), nina1006@ukr.net. 
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