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запрошують Вас взяти участь у роботі 
ІV-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 2018 року 

у Вінницькому національному технічному університеті 
Секції та тематичні напрями роботи конференції 

-  Секція: Трансформація системи освіти в умовах інформаційного суспільства 
- Світоглядні зміни в організації освітнього процесу 
- Шкала цінностей сучасної освіченої людини: традиції та трансформації  
- Академічна доброчесність у науково-освітній сфері 
- Українське освітнє законодавство й міжнародні освітні стандарти 
- Особливості функціонування дослідника та викладача в сучасному університеті 
- Секція: Інновації в освіті ХХІ ст. 
- Проблема співвідношення теоретичного й практичного в українській філософії освіти 
- Нові форми навчання і класична освіта 
- Свобода й необхідність в освітньому процесі 
- Проблеми реалізації компетентністного підходу в університетському середовищі 
- Сучасний випускник університету: професіоналізм, компетентність, освіченість 
- «Круглий стіл»: Освіта для дорослих 
- Секція: Інтеграція та диференціація в сучасному освітньому процесі 
- Диференціація та інтеграція навчальних дисциплін у освітньому процесі 
- Інтеграція природничо-наукових дисциплін: проблеми теоретичні та практичні 
- Проблема формування адекватної картини світу в умовах інтеграції природничо-наукових 

дисциплін у шкільній освіті  
- Чому представники технічних дисциплін недооцінюють гуманітарне знання? 
- Специфіка гуманітарної освіти – в школі, університеті, докторантурі 

«Круглий стіл»: Математика та філософія – фундаментальні складові університетської освіти 
(пам’яті відомого українського філософа, професора О.І. Кедровського) 

Регламент роботи конференції 
Початок роботи конференції 28 вересня  2018 р. об 11.00 (Пленарне засідання)   
Прибуття на конференцію 28 вересня  2018 р. Від’їзд учасників конференції 29 вересня  2018 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 на сайті за адресою: 
https://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,  будуть  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». Обов'язкова умова: особиста 
участь автора в роботі конференції.  

Проживання. Для гостей з інших міст можливе бронювання кімнат в університетському 
гуртожитку або в готелях міста за умов попередньої заявки. Оплата проживання та харчування 
здійснюється самостійно за рахунок учасника.  

Реєстрація учасників конференції у головному корпусі (ГНК) ВНТУ 28 вересня з 9.00 (вул. 
Хмельницьке шосе, 95).  

Сума оргвнеску становить 200 грн., для аспірантів – 140 грн., для студентів – 100 грн.  
Внесок включає:  
•  Участь у всіх засіданнях конференції; Отримання усіх матеріалів конференції;  
•  Coffee-breaks протягом засідання.  



Платіжні реквізити: 
Оргвнесок,  після  отримання  підтвердження  від  оргкомітету  про  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;  

Прийом заявок учасників конференції та доповідей до 15 вересня 2018 року  
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету матеріали доповіді в 

електронному вигляді, заявку кожного учасника з назвою тематичного напрямку за наведеною нижче 
формою. Матеріали подаються через спеціальну форму на сайті за адресою: 
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv. Там же виставлено детальні вимоги до змісту та 
оформлення матеріалів доповідей конференції. 

Повідомлення про включення доповіді в програму конференції та запрошення будуть надіслані 
авторам до 20 вересня 2018 року. 

Матеріали, що не включені в програму, не повертаються. 
Адреса оргкомітету конференції: 

Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 
21021, Тел.  +380 (432) 46-69-46 

Для  участі  в  роботі  конференції  необхідно  надіслати  до  оргкомітету  заявку кожного учасника з 
назвою тематичного напрямку за наведеною нижче формою та копію (фото або відсканований варіант) 
платіжного доручення або поштового переказу оплати участі у конференції:  
•  електронною поштою на адресу gcvr216@gmail.com;  

Культурна  програма.  Для  учасників  конференції  плануються  оглядові  екскурсії  визначними  
місцями  м. Вінниці й Вінницької області.   

ЗАЯВКА 
на участь у ІV-й Міжнародній науково-практичній 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) _______ 

Вимоги до  оформлення матеріалів  конференці 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.  
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