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Запрошують Вас взяти участь у роботі  
IV-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Відбудеться 28-29 березня 2019 року 

Матеріали конференції будуть розміщені в електронному збірнику наукових праць, який 
надсилається авторам та викладається на сайті  conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2019  

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.  

Участь у інтернет-конференції безкоштовна! 

Для участі у конференції необхідно подати: 

−  заявку на участь у конференції (формат файлу Word),  
−  доповідь за наданими вимогами (формат файлу MS Word та pdf). Остання сторінка має бути 

заповнена не менше, ніж на 75%. 

Матеріали публікацій будуть подані в авторській редакції.  
Матеріали публікацій перевіряються на плагіат!  
Відповідальність за зміст публікацій несуть автори доповідей. 

При бажанні отримати друкований збірник тез конференції:  
вартість публікації – 100 грн (до 3 стор.), понад 3 стор. – 30 грн. за кожну додаткову сторінку. 
Оплата послуг з друку здійснюється за реквізитами:  
одержувач:  ВНТУ    
МФО  820 172   
р/р  31256256107224  
банк:  ДКС України, м. Київ  
ОКПО  02070693  

На електрону адресу надсилається також копія квитанції про оплату друкованого збірника тез. 

Розсилка збірника здійснюється за рахунок коштів авторів. 



ВАЖЛИВІ ДАТИ  

Приймання доповідей здійснюється з 01.12.2018 по 13.03.2019 

14 березня 2019 року – кінцевий термін подання тез  

Заявка на участь у конференції 

Прізвище 

Ім’я 

По батькові 

Назва установи / навчального 
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   
(підкреслити чи поставити «+») 

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

Заявки та матеріали учасників надсилаються електронною поштою на адресу:  kaf_bgd@ukr.net 

Телефони секретаріату конференції:  

(093) 363-48-74,  (095) 896-61-13 Віштак Інна Вікторівна 

(097) 219-98-43 Дембіцька Софія Віталіївна  



. 
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Доповідь на конференцію подається в форматі MS Word та 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 (Times New Roman, 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. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 



Зразок оформлення доповіді (для неангломовних статтей) 
УДК 334.72 

І. І. Іванюк1 
І. І. Петрук1 

Значення знань з охорони праці в професійній освіті еколога 

1
Вінницький національний технічний університет 

Анотація. В статті розглянуто особливості… 
Ключові слова: освіта; екологія; охорона праці. 

The importance of knowledge from labor protection in education of ecology 

Abstract: In article features…  
Keywords: education; ecology; labor protection. 

Сучасні соціально-економічні процеси диктують необхідність переходу від системи реагування на 
випадки настання виробничих травм, професійних захворювань, аварії на виробництві та ліквідацію їх 
наслідків, на більш ефективну систему попередження виникнення та зниження ризиків ймовірних небезпек 
на робочому місці, що загрожують життю або здоров’ю працюючих. …..  

………………………. 
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Sample report (for English language articles) 

УДК 334.72 

Ivan Ivanuik1 
Ivan Petruk1 

The importance of knowledge from labor protection in education 
of ecology  

1 
Vinnytsia National Technical University  

Abstract: In article features…  
Keywords: education; ecology; labor protection. 

Modern socio-economic processes dictates the need to move from a system response to the event of 
occupational accidents, occupational diseases, accidents at work and cleanup, more efficient system prevent and 
reduce the risks of possible dangers in the workplace that threaten the life or health employees….  

……………………………………………. 
……………………………………………. 
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