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Запрошують Вас взяти участь у роботі

II-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
яка відбудеться 28-29 березня 2017 року
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць, який надсилається авторам
та викладається на сайті conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017
•
•
•
•
•
•

Напрями роботи конференції
філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти;
стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі;
інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику;
інноваційні технології в професійній підготовці фахівців-економістів та менеджерів;
інноваційні технології в професійній підготовці фахівців технічних спеціальностей;
проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiй у професійній освіті.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Антонова О.Є. (Україна), Гречанніков Е.Є. (Білорусь), Дембіцька С.В. (Україна)
Дубасенюк О.А. (Україна), Емель’янова М.В. (Білорусь), Клочко В.І. (Україна)
Кобилянський О.В. (Україна), Михалевич В. М. (Україна), Петрук В.А. (Україна)
Погріщук Б.В. (Україна), Романюк О.Н. (Україна), Сейко Н.А. (Україна), Хом’юк І.В. (Україна)
Наша адреса: ВНТУ, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна 21021
тел.(0432) 59-82-52
Телефони секретаріату конференції:
(093)363-48-74, (095)615-98-30 Віштак Інна Вікторівна
(097)219-98-43 Дембіцька Софія Віталіївна
ВАЖЛИВІ ДАТИ
Приймання доповідей здійснюється з 01.01.2017 по 27.03.2017
29 березня 2017 року – кінцевий термін оплати оргвнеску
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ПОДАТИ
• заявку на участь у конференції (формат файлу Word); скачати бланк Заявки можна тут або
на сайті у розділі ДОПОМОГА АВТОРУ праворуч;
• доповідь за наданими вимогами (формат файлу pdf). Остання сторінка має бути заповнена
не менше, ніж на 75%; вимоги до матеріалів розміщено на сайті за адресою
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017/about/submissions#authorGuidelines
• скан-копію квитанції про сплату оргвнеску.

Заявки та матеріали учасників надсилаються електронною поштою
на адресу kaf_bgd@ukr.net
Розсилка збірника здійснюється за рахунок коштів авторів.
Матеріали публікацій будуть подані в авторській редакції.
Відповідальність за зміст публікацій несуть автори доповідей.
Організаційний внесок учасника конференції складає:
Розміщення доповіді на Web-сайті у
збірнику наукових праць

Розміщення доповіді на Web-сайті та
публікація у збірнику наукових праць
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Участь у конференції для іноземних учасників безкоштовна.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Організаційний внесок потрібно перерахувати
на картку ПриватБанка 4627 0551 0507 5237
(одержувач – Кобилянський О.В. – оргвнесок за участь у конференції).

Заявка на участь у конференції
Прізвище
Ім’я
По батькові
Назва установи/
навч.закладу
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Адреса або відділення «Нової пошти»
для отримання збірника
Контактні телефони
E-mail
Напрям
Назва доповіді
Форма участі у конференції

- розміщення доповіді на Web-сайті у збірнику
наукових праць
- розміщення доповіді на Web-сайті та публікація
у збірнику наукових праць

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Доповідь на конференцію подається в форматі pdf, написана українською, англійською або
російською мовою. Формат сторінок А4. Поля: 2 см зліва, 2 см справа, 2 см зверху і 3 см знизу. Всі
сторінки рукопису мають бути пронумеровані знизу, по центру. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок.
Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням
лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в
індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full — 11 pt; subscript — 8 pt; subsubscript/superscript — 6 pt, symbol — 10 pt).
Ілюстрації подаються включеними у текст статті після першого посилання на них.
Структура доповіді
1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times New Roman, 11 пт,
зліва).
2. Ініціали та прізвища авторів (друкувати напівжирними літерами, кожний з нового рядка (Times
New Roman, 14 пт, справа).
3. Через пустий рядок – назва статті (напівжирними літерами, по центру, Times New Roman, 16
пт)).
4. Через пустий рядок вказуються назви установ, де працюють автори (TimesNewRoman, 11пт, по
центру).
5. Через пустий рядок – під назвою (напівжирним) «Анотація» анотація мовою статті (Times New
Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки).
6. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Ключові слова:» наводиться перелік ключових слів
мовою статті (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки), розділених знаком «кома з
крапкою(;)».
7. Через пустий рядок – назва статті англійською мовою (напівжирними літерами, по центру, Times
New Roman, 12 пт)).
8. У наступному рядку, під назвою (напівжирним) «Abstract» анотація статті англійською мовою
(Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки).
9. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Keywords:» наводиться перелік ключових слів
англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки), розділених знаком «кома з
крапкою».
10. Основний текст доповіді (Times New Roman, 11 пт, по ширині сторінки, з міжрядковим
інтервалом — «Одинарний»).
11. Наводиться СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1.2006 у вигляді загального списку, який складається за чергою посилань у тексті. У тексті
рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки (наприклад, [1, 2]).
12. Якщо робота була виконана за спонсорською підтримкою, треба подати інформацію про
спонсорів.

13. Наводяться відомості про авторів (мовою оригінала та англійською): прізвище, ім'я, по батькові
(без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва
установ, місто, електронна адреса відповідального за доповідь автора (Times New Roman, 10 пт,
зліва).

Для англомовних статей назва, анотація та ключові слова не дублюються українською мовою.
Список джерел формується за одним з поширених варіантів посилань

