МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ,
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»
20-22 вересня 2017 року
Присвячується 105-річчю з дня заснування Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Шановні колеги!
Оргкомітет конференції запрошує Вас узяти участь у Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних
змін», яка буде проводитися 20-22 вересня 2017 року в місті Вінниця.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Гуревич Роман Семенович – голова, доктор пед. наук, проф., дійсний член
(академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки,
психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (Україна);
Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) НАПН України, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти
дорослих НАПН України (Україна);
Лазаренко Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(Україна);
Коломієць Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з
наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського (Україна);
Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (Україна);
Паламарчук Ольга Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (Україна);
Кадемія Майя Юхимівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна);

Астрейко Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, заст. декана з
наукової роботи фізико-інженерного факультету УО МГПУ ім. І. П. Шамякіна (Білорусь);
Шльосек Франтішек – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Польща);
Taнaсь Мацей - проф., PhD., декан факультету педагогічних наук в Академії
спеціальної освіти ім. Марії Гжегожевської (Польща);
Найдьонова Любов Антонівна – доктор психологічних наук, заступник директора з
наукових питань Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Україна);
Романовський Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор,
член-кор. НАПН України, завідуючий кафедрою педагогіки і психології управління
соціальними системами Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» (Україна).
РОБОЧИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Бойчук Віталій Миколайович – голова, кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту педагогіки,
психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;
Гордійчук Галина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник
директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;
Шахіна Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;
Коношевський Леонід Леонідович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Кобися Володимир Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;
Уманець Володимир Олександрович – кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Кобися Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;
Парубок Катерина Олександрівна – старший лаборант кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського;
Сапогов Микита Володимирович – старший лаборант кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського.
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні проблеми сучасних наукових досліджень у галузі інноваційних технологій.
2. Інноваційні технології навчання в школах, професійно-технічних навчальних
закладах, коледжах.
3. Використання інноваційних технологій у викладанні професійно-орієнтованих
дисциплін у ВНЗ.
4. Технології формування творчих і дослідницьких компетентностей в учнів і студентів.
5. Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах суспільних змін.
6. Інноваційні технології в соціальній роботі.
Робочі мови конференції: українська, англійська, білоруська, польська, російська.

Етапи роботи конференції:
 Прийом заявок на участь в конференції та доповідей до 11.09.2017.
 Прийом квитанцій про сплату організаційного внеску від учасників конференції
до 15.09.2017.
 Проведення форуму конференції - з 21.09.2017 по 24.09.2017.
 Видання збірника матеріалів конференції – жовтень 2017 року.
Розсилка збірника матеріалів конференції - жовтень 2017 року.
Матеріали будуть опубліковані лише за умови оплати організаційного внеску (90
грн.), що включає вартість збірника матеріалів конференції. Вартість 1 сторінки – 30 грн.
Організаційний внесок за участь в конференції для іноземних громадян у
рамках договорів про співпрацю в галузі освіти і науки не передбачений.
Умови участі в конференції:
Для участі в конференції необхідно до 11 вересня 2017 р. надіслати такі матеріали
на адресу p_katya@bigmir.net Парубок Катерина Олександрівна:
 заявку учасника (учасників) за доданою формою;
 статтю (за формою: прізвище першого автора_назва першого слова напряму
конференції.doc). Приклад: ІВАНЕНКО_ЗАЯВКА.doc, ІВАНЕНКО_ТЕХНОЛОГІЇ.doc;
 скановану квитанцію про оплату реєстраційного внеску (оплата здійснюється
поштовим переказом на адресу оргкомітету)
Обов’язкові елементи статті та їх порядок:
Обсяг доповіді – до 3-х сторінок друкованого тексту формату А4:
 текстовий редактор - MS Word;
 шрифт Times New Roman, 14 pt;
 усі поля – 25 мм;
 абзацний відступ - 1,25 см;
 міжрядковий інтервал - одинарний;
 у першому рядку УДК;
 прописними літерами - ініціали та прізвище автора (авторів), шрифт
напівжирний;
 назва установи - скорочено, в дужках - місто, країна;
 порожня стрічка;
 назва доповіді (без переносів, шрифт напівжирний, прописні букви);
 кожен з перерахованих вище рядків - з абзацного відступу, з вирівнюванням по
лівому краю, без крапки вкінці;
 порожня стрічка;
 Анотація (укр. та англ. мовами);
 Ключові слова (укр. та англ. мовами);
 з абзацного відступу - текст доповіді з вирівнюванням по ширині.
Після пропуску рядка - «Список використаних джерел» (з абзацного відступу, з
вирівнюванням по лівому краю), далі - список використаних джерел у порядку цитування.
Відомості по кожному джерелу друкувати з абзацного відступу (оформляти згідно останніх
вимог). Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, де зазначається
порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [4, с. 35].
Таблиці і малюнки йдуть по тексту тільки в чорно-білому виконанні (шрифт не
менше 12 pt), ілюстрації мають бути всередині єдиного об’єкта «Малюнок MS Word».
Формули та символи набираються з використанням убудованого редактора формул в
MS Word.
Текст має бути ретельно вичитаний автором і подальшому редагуванню не
підлягає.

Оргкомітет залишає за собою право відбору пропонованих доповідей для включення
в програму конференції та їх опублікування.
Матеріали, що не відповідають вищевикладеним вимогам, тематиці конференції
та надіслані пізніше зазначеного терміну, не розглядаються і не повертаються.
Зразок оформлення матеріалів:
УДК
І. І. Іваненко
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
НАЗВА ДОПОВІДІ
Анотація. (укр. та англ. мовами).
Ключові слова: (укр. та англ. мовами).
Текст доповіді – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – ––
–––––
Список використаних джерел:
1.
– – – – – – – – – – – – – –.
2.
– – – – – – – – – – – – – –.
3.
– – – – – – – – – – – – – –.
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»
Прізвище, ім’я та по батькові
Науковий ступінь,
учене звання
Місце роботи
Посада
Назва доповіді
Напрям роботи конференції
Повна поштова адреса
Контактний телефон (+ код)
E-mail
Дані співавторів указуються нижче.
Заявка і матеріали доповідей на паперових носіях надсилаються на адресу:
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті (конференція)
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (для
Парубок К. О.), вул. Острозького, 32, корп. 3, ауд. 408, м. Вінниця, Україна, 21001
ОПЛАТУ за публікації просимо надсилати на адресу: оргкомітет, вул. Острозького, 32,
21001, м. Вінниця, Парубок К. О.
Довідки з організаційних питань:
тел. +38 068 003 23 88 (Viber), +38 093 916 66 76
Парубок Катерина Олександрівна
p_katya@bigmir.net

