


Шановні викладачі! 

Запрошуємо Вас 14 березня  2018 року взяти участь  

у науково-методичній конференції: 

 «СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН» 

 

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

1. Формування професійних компетентностей у процесі практичного 

навчання. 

2. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження 

європейських стандартів вищої освіти. 

3. Освіта – культура – глобалізація: виклики сьогодення. 

4. Методичні аспекти викладання навчальних дисциплін. 

5. Цифрові комунікації та інтерактивні методи навчання. 

 

РОБОЧІ МОВИ 

українська, польська, англійська. 

 

 УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

 Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів 

необхідно у термін до 01 березня 2018 року заповнити на офіційній 

сторінці Вінницького кооперативного інституту заявку https://goo.gl/CnxY2t  

та прикріпити файл з тезами.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції.  

Тези за обсягом не повинні перевищувати 4-х сторінок, включаючи 

рисунки, таблиці і список використаних джерел.  

https://goo.gl/CnxY2t


Тези доповіді подаються у форматі А4, виконуються за допомогою 

редактора МS Word, тип файлу: Документ Word 2003. Шрифт Тіmes New 

Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути 

названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.  

Побудова тез наступна (див. зразок):  

- Прізвище та ініціали автора (науковий ступінь, вчене звання), 

найменування навчального закладу. 

- Назва тез – великими літерами, вирівнювання по центру.  

- Список використаних джерел. 

 Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes 

New Roman, 14 рt, напівжирний.  

Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули 

розташовувати по центру з нумерацію з правого краю. Під час набору 

формул використовувати редактор формул МS Office.  

Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без 

погодження з авторами. 

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК  

Отримання електронного варіанту збірника – безкоштовно, 

отримання паперового варіанту збірнику – за собівартістю друку. 

Учасники конференції можуть замовити виготовлення сертифікату. 

Вартість сертифікату 15 грн. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Петренко М.В., к.е.н., доцент 

Вінницький кооперативний інститут 

 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

[Текст] 

Список використаних джерел 



За результатами роботи конференції планується видання 

друкованого збірника тез та публікація матеріалів на офіційній сторінці 

Вінницького кооперативного інституту.  

Організаційний комітет конференції залишає за собою право 

відхилити матеріали, що не відповідають тематичному напряму та 

вимогам щодо їх оформлення. 

 

НАШІ КОНТАКТИ:  

 
(0432) 53-87-73; +38(066) 638-67-07; +38(097) 657-99-75; +38(063) 234-44-15 

 
vatra@vki.vin.ua 

 

вул. Академіка Янгеля, 59 м. Вінниця, 21009 

 
http://www.vki.vin.ua/  
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