ІV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
21-22 листопада 2016 року
Шановні друзі!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
ІV Всеукраїнської оф-лайн конференції молодих
учених і студентів «Актуальні проблеми
сучасної науки і наукових досліджень», що
відбудеться 21-22 листопада 2016 року на базі
Навчально-наукового
інституту
педагогіки,
психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Для учасників з інших міст України
конференція буде проходити в заочній формі.
Всі матеріали будуть розміщені на сайті Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського вкладинка
«Форум» http://ito.vspu.net/mater_conf/vidannya
2012/index.html для обговорення статей в офлайн режимі (за результатами обговорення
учасники конференції з інших міст України
одержать сертифікати).
Головні напрями роботи
1. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.
2. Актуальні проблеми фізико-математичних і
природничих наук.
3. Актуальні проблеми професійної освіти та
інформаційних технологій навчання.
Умови участі в роботі конференції
Для участі в роботі конференції необхідно
направити до 6 листопада 2016 року на адресу:
imadvdpu@gmail.com:
1) заявку на участь в конференції за формою, що
додається;
2) електронний варіант статті, оформлений
відповідно до вимог (назва файлу – прізвище автора або
першого серед співавторів латиницею);
3) відскановану копію квитанції про оплату
організаційного внеску.
Примітка: надсилаючи матеріали електронною
поштою, у темі листа обов’язково вказуйте прізвище та
перелік матеріалів, що цим листом надсилаються.
Організаційний внесок
Організаційний внесок складає 120 грн. на покриття
витрат, пов’язаних із підготовкою, проведенням
конференції та публікацією програми, збірника матеріалів
конференції «Актуальні проблеми сучасної науки і
наукових досліджень», сертифікату учасника конференції.
Статті,
що
відповідають
вимогам
http://vspu.edu.ua/faculty/imad/art/art.pdf
можуть
бути
надруковані (за окрему плату) в збірнику «Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми», визнаному ВАК України виданням, де
можуть
публікуватися
матеріали
кандидатських
і
докторських дисертацій.

Організаційний внесок просимо надсилати до 6
листопада 2016 року за адресою: 21100, м. Вінниця, вул.
Острозького, 32, корп. 1, ауд. 237, оргкомітет конференції,
Грузевич Зої Володимирівні.
Вимоги до оформлення статті
1. Структура статті:
- ініціали та прізвище автора, місто, країна (у верхньому
правому куті аркуша);
- УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
- назва статті;
- текст статті з такою структурою: постановка
проблеми; аналіз попередніх досліджень; мета статті,
виклад основного матеріалу, висновки; виконаний в
редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman,
розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 3
(ліве), 1,5 (праве), 2 (верхнє, нижнє), формат А4
(українською, англійською, польською або німецькою
мовами);
- література (згідно з новими вимогами);
- анотації (до 5 рядків) та ключові слова українською,
російською, англійською, мовами.
2. У тексті статті посилання на використані джерела
подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий
номер і через кому сторінка цитованого джерела,
наприклад: [7, с. 35].
3. Сторінки статті нумеруються за порядком, без
пропусків і буквених позначень. Автор підписується на
звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати,
цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова
до видання.
4. Обсяг статті – 6-8 сторінок (формат А4).
Заявка
на участь у ІV Всеукраїнській конференції молодих
учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і
наукових досліджень»
(м. Вінниця, 21-22 листопада 2016 року):
Прізвище, ім’я, по-батькові __________________
Місце роботи _____________________________
Науковий ступінь ________ Вчене звання______
Організація (установа) ______________________
Посада __________________________________
Адреса для листування _____________________
Телефон моб. _____________________________
E-mail____________________________________
Планую (потрібне підкреслити):
Виступити з доповіддю:
на планерному засіданні (до 20 хв.);
на секції (до 15 хв.).
Виступити з інформацією (до 5 хв.).
Взяти участь як слухач.
Взяти заочну участь (в оф-лайн режимі).
Тема доповіді _____________________________
Підпис ___________________________________
Адреса оргкомітету
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, навчально-науковий
інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна,
21100.
Голова оргкомітету: д.п.н., проф., член-кореспондент
НАПН України Гуревич Роман Семенович
Телефон: (0432)-27-90-76.

