
V Регіональна конференція 

«Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи» 

м. Вінниця, 30 березня 2018 року 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V Регіональної 

конференції «Сучасні педагогічні технології та 

інноваційні методики навчання у підготовці фахівців 

у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, 

перспективи», яка відбудеться 30 березня 2018 року, 

на базі Вінницького технічного коледжу. 

 

Головні напрями роботи 

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. 

Умови участі в роботі конференції 

Для участі в роботі конференції необхідно 

направити до 10 березня 2018 року на адресу:                   

rada_vnz@ukr.net: 

1) заявку на участь в конференції за формою, що 

додається; 

2) електронний варіант статті, оформлений 

відповідно до вимог (назва файлу – прізвище автора) 

Робочі мови конференції – українська. 

Організаційний внесок 

Організаційний внесок складає 200  грн. на 

покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, 

проведенням конференції та публікацією програми, 

збірника матеріалів конференції, сертифіката 

учасника конференції: «Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні методики навчання у 

підготовці фахівців у коледжах та технікумах: 

досвід, проблеми, перспективи». Внесення 

організаційного внеску забезпечити до 10 березня 

2018 р. до методичного кабінету Вінницького 

технічного коледжу, у випадку інших форм оплати 

тримати зв’язок з контактною особою. 
Вимоги до оформлення статті 

1. Структура статті: 
- ініціали та прізвище автора, місто, навчальний 

заклад  (у верхньому правому куті аркуша); 
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша); 
- назва статті; 
- текст статті  з такою структурою: постановка 

проблеми; аналіз попередніх досліджень; мета статті, 
виклад основного матеріалу, висновки; виконаний в 
редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 
розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 
поля: 3 (ліве), 1,5 (праве), 2 (верхнє, нижнє),                       
формат А4 (українською або російською мовами); 

- література (згідно з новими вимогами); 
2. У тексті статті посилання на використані 

джерела подаються в квадратних дужках; 
зазначається  
порядковий номер і через кому сторінка цитованого 

джерела, наприклад: [7, с. 35]. 
3. Сторінки статті нумеруються за порядком, без 

пропусків і буквенних позначень. Автор підписується 
на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що 
дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а 
стаття готова до видання. 

4. Обсяг статті –  до 6 сторінок (формат А4). 
 

Заявка 

на участь у V Регіональній конференції  

«Сучасні педагогічні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців у  

коледжах та технікумах.: досвід, проблеми, 

перспективи»  

(м. Вінниця, 30 березня 2018 р.) 

Прізвище, ім`я, по батькові  _______________________ 

Місце роботи ____________________________________ 

Науковий ступінь______Вчене звання _______________ 

Посада__________________________________________ 

Організація  (установа)____________________________ 

Адреса для листування ____________________________ 

Телефон моб.____________________________________ 

Е-mail __________________________________________ 

      Планую взяти участь (підкреслити) 

                     - очно  

                     - заочно   

Тема доповіді:_____________________________________ 

Згода про внесення оргвнеску________________________ 

Підпис___________________________________________ 

Обов’язково в телефонному режимі  

з’ясуйте інформацію про надходження 

вашої статті на електронну адресу 

оргкомітету! 
Адреса оргкомітету 

       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 


