Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Новий університет Лісабону, Португалія; Люблінська політехніка, Польща
Синергетичне товариство України - Вінницьке відділення
запрошують Вас взяти участь у роботі
ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції
«З Н А Н Н Я. О С В І Т А. О С В І Ч Е Н І С Т Ь.»
28-29 вересня 2016 року
у Вінницькому національному технічному університеті
Секції та тематичні напрями роботи конференції
Секція: Наука в ХХІ ст.: перспективи та загрози
Природничо-наукове, технічне й гуманітарне знання: нові аспекти взаємодії
Сучасні небезпеки прогресу науки
Актуальні проблеми співвідношення релігійного та наукового знання
«Круглий стіл»: «Сума технології: природничо-наукові та гуманітарні технології в
конструюванні людського буття» присвячений 95-чю від дня народження Станіслава Лема
Секція: Суспільство знань
Суспільство знань: утопія чи реальність?
Освіченість і культура
Освіченість в світлі концепції постлюдини
Синергетичний підхід в освіті
Секція: Сучасна освіта: проблеми та перспективи
Історія освіти в контексті історії України
Інновації в сучасному освітньому процесі
Сучасний університет: нові виклики
Образ успішного випускника сучасного ВУЗу – яким він має бути?
Етичні і психологічні проблеми ділових відносин та менеджменту
«Круглий стіл»: Проблемний статус гуманітарних дисциплін в університеті (в контексті нового
Закону про Вищу освіту)

-

Регламент роботи конференції
Прийом заявок учасників конференції та доповідей до 15 вересня 2016 року
Реєстрація учасників конференції у головному корпусі (ГНК) ВНТУ 28 вересня з 9.00 (вул.
Хмельницьке шосе, 95).
Початок роботи конференції 28 вересня 2016 р. об 11.00 (Пленарне засідання)
Прибуття на конференцію 28 вересня 2016 р. Від’їзд учасників конференції 29 вересня 2016 р.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Доповідь на пленарному засіданні — до 20 хв. Доповідь на секції — до 10 хв. Виступ-повідомлення
— до 5 хв.
Оргкомітет
виставлятиме
прийняті
на
конференцію
матеріали
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/
Заплановано видання матеріалів конференції, які будуть вручатись учасникам конференції під час
реєстрації перед пленарним засіданням.
Кращі доповіді, за окрему оплату, можуть бути надруковані у чергових числах наукового журналу
«Вісник Вінницького політехнічного інституту», визнаного ВАК України як фахове видання в галузі
технічних та педагогічних наук, а також у науковому часописі «Sententiae», який визнано ВАК України
як фахове видання за спеціальністю «Філософія», за умовою проходження процедури рецензування.
Обов'язкова умова публікації — особиста участь автора в роботі конференції.
Подання матеріалів
Для участі в роботі конференції необхідно зареєструватись на сайті конференції за адресою:
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2016/user/account
та подати матеріали доповіді на сайті конференції за адресою:
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2016/author/submit?requiresAuthor=1 .

Для довідки користуйтесь докладною інструкцією з подачі доповіді, яка розташована на сайті за
адресою http://conferences.vntu.edu.ua/public/files/1/a_guide.pdf. Зверніть увагу, що у інструкції як
приклад розглянуто подання на іншу конференцію на сайті конференцій ВНТУ.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей розміщено на сайті конференції за адресою
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2016/about/submissions#authorGuidelines
та наведено наприкінці цього листа.
Повідомлення про включення доповіді в програму конференції та запрошення будуть надіслані
авторам до 20 вересня 2016 року.
Після підтвердження прийняття ваших матеріалів доповіді оплатіть участь у конференції.
Для тих, хто не може подати доповідь на сайті, як виняток, допускається надіслати
електронною поштою на адресу оргкомітету znannya_osvita_osvich_16@ukr.net матеріали доповіді та
інформацію про кожного учасника з назвою секції та тематичного напрямку за наведеною нижче
формою.
Оплата
Сума оргвнеску становить 180 грн., для аспірантів — 120 грн., для студентів — 80 грн.
Внесок включає:
• Участь у всіх засіданнях конференції; Отримання усіх матеріалів конференції;
• Coffee-breaks протягом засідання.
Платіжні реквізити: Оргвнесок, після отримання від оргкомітету підтвердження прийняття ваших
матеріалів доповіді, перераховувати на картку ПриватБанку 5168 7556 3263 1251
Як перерахувати гроші:
1) безкоштовно — в будь-якому відділенні ПриватБанку або з рахунку, відкритого в ПриватБанку;
2) термінали ПриватБанку;
3) Інтернет-банкінг («Приват 24»), якщо у вас є картка ПриватБанку.
4) у термінальних мережах IBox та Qiwi, CityPay, Easy Pay;
Після оплати надіслати до оргкомітету копію (фото або відсканований варіант) платіжного
доручення або квитанції оплати участі у конференції електронною поштою на адресу
znannya_osvita_osvich_16@ukr.net;
Адреса оргкомітету конференції:
Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця,
Україна, 21021, Тел. +380 (432) 59-82-13
Проживання.
Для гостей з інших міст можливе бронювання кімнат в університетському гуртожитку або в
готелях міста за умов попередньої заявки (не пізніше ніж за тиждень до початку конференції). Оплата
проживання та харчування здійснюється самостійно за рахунок учасника.
Культурна програма.
Для учасників конференції плануються оглядові екскурсії визначними місцями м. Вінниці й
Вінницької області.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА
ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції
"ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ."
Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) ________________________________________
Місце роботи ___________________________
Науковий ступінь, вчене та почесне звання _________________________________
Посада_________________________________
Назва доповіді __________________________
Тематичний напрямок __________________
Адреса для направлення запрошення ________________________________________
Електронна пошта (e-mail) ______________
Контактний телефон ___________________
Проживання (готель, гуртожиток) _______

В им о г и д о о фо р м л ен н я м а т е р і а л і в ко нфе р е н ц і ї
1.Оформлення тексту:
1.1. Текст доповіді повинен бути набраний українською, російською або англійською мовою. Україно- та
російськомовні тексти повинні мати анотацію англійською мовою. Текст набирається шрифтом Times New
Roman, кеглем 12 пунктів, з полуторним інтервалом.
1.2. Параметри сторінок: формат А4, поля по 15 мм з усіх сторін. Сторінки мають бути пронумеровані.
1.3. Текст доповіді повинен мати розмір не більше 7 сторінок формату А4.
1.4. Текст доповіді на початку повинен містити: УДК (обов’язково для авторів з України); назву доповіді
напівжирним накресленням, 16 кегль; прізвище та ініціали автора (авторів); вчене звання, науковий ступінь,
посаду й організацію (за бажанням); місто та країну проживання (курсивним накресленням, 14 кегль); анотацію
мовою тексту; ключові слова; контактну інформацію: телефон, e-mail (ці дані не будуть публікуватися на сайті);
Бажано подати переклад цієї інформації обома іншими мовами.
1.5. Далі після двох чистих рядків йде текст доповіді, який друкується 12 кеглем; назви розділів доповіді та
підзаголовки — напівжирним накресленням, 14 кеглем;
1.6. Доповідь повинна містити висновки.
1.7. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006.
2. Отримані матеріали перевіряються щодо можливості їх розміщення на нашому сайті. Якщо матеріали
прийнято, автору буде надіслано повідомлення.
Увага! До доповіді можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.
Оргкомітет залишає за собою право доповнення та/або зміни цих правил.

