
  

УКРКООПСПІЛКА 

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

       У коледжі  07 лютого 2018 року відбудеться Всеукраїнська науково-

пошукова конференція  студентів коледжів, загальноосвітніх шкіл I-III ст., 

технічних училищ на тему: «Юність, історія, наука, культура, економіка» 

      Мета: дослідити основні аспекти становлення та розвитку українського 

суспільства, ролі особистостей у цьому процесі, необхідність підготовки та 

виховання лідерів суспільства у навчальних закладах України. 

      Тематичні напрямки роботи конференції: 

1. Роль особистостей в організації та їх досягнення у  становленні 

української державності. 

2. Становлення,розвиток та збереження мови і літератури України. 

3. Видатні жінки України та їх долі. 

4. Розвиток фізики, математики, технічних наук, хімії та вклад у їх 

розвиток українських науковців. 

5.  Загальногуманітарні питання сьогодення. 

6. Економіка і динаміка розвитку України. 

      Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська. 

Умови участі у конференції. 

      Для участі у конференції та публікації тез у науковому збірнику 

матеріалів необхідно у термін до 03.01.2018 р. заповнити і надати на сайт 

Вінницького кооперативного інституту заявку на участь у конференції:  

http://vki.vin.ua/naukova-diialnist/konferentsii-u-vki/reiestratsiia-u-konferentsii 

        

http://vki.vin.ua/naukova-diialnist/konferentsii-u-vki/reiestratsiia-u-konferentsii


 

Правила оформлення тез  доповідей. 

 

1. До друку приймаються тези доповіді однієї з робочих мов конференції, обсяг 

яких не перевищує 4-х сторінок, включаючи малюнки, таблиці та список 

використаних джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені в форматі А4 за допомогою 

редактора MS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. файл має бути названий 

прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. 

3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином: 

- прізвище та ініціали автора, група, навчальний заклад, науковий керівник 

(прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання), - шрифт Times New 

Roman, кегель 14 pt, інтервал 1 у правому верхньому кутку; 

- назва тез – великими літерами, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, 

інтервал 1 по центру; 

- тези - шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, інтервал 1,5; 

- список використаних джерел - шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, 

інтервал 1,5. 

4. Для назви таблиць, підпису малюнків використовувати шрифт Times New 

Roman, кегель 14 pt, жирний. Всі малюнки повинні бути згруповані як 

єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому 

краю. При наборі формул використовувати редактор формул MS Office. 

5. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з 

авторами. 

 

 Організаційний внесок 40 грн. 

 

НАШІ КОНТАКТИ: 

Телефон: (0432)26-13-94 , 068 931 31 57  

Електронна пошта: director@vki.vin.ua  

Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59 м. Вінниця, 21009  

Сайт ВКІ: http://vki.vin.ua/ 

http://vki.vin.ua/

