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Шановні колеги! 

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі IX 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

сучасної науки і наукових досліджень у контексті інтеграції до  європейського 

освітнього простору», яка відбудеться в режимі онлайн 2-3 грудня 2021 року у 

Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського. 

Додаткова інформація щодо роботи конференції буде висвітлена  на 

сайті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського за посиланням: http://vspu.edu.ua/index.php?p=confer 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Актуальні проблеми професійної (професійно-технічної) освіти та 

інформаційних технологій навчання у контексті інтеграції до  європейського 

освітнього простору. 

2. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук у контексті 

інтеграції до  європейського освітнього простору. 

3. Актуальні проблеми фізико-математичних і природничих наук у 

контексті інтеграції до  європейського освітнього простору.   

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська. 

 

Прийом заявок на участь в конференції та доповідей до 25.11.2021 року. 

http://vspu.edu.ua/index.php?p=confer


Розміщення  матеріалів конференції – грудень 2021 року. 

Реєстраційна форма за посиланням: https://forms.gle/kTHhfdoneV8mvCfV7 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в конференції необхідно до 25 листопада 2021 р. на адресу 

konfnnipppfvk2020@gmail.com  надіслати такі матеріали: 

1. Заявку учасника (учасників) заявку у вигляді заповненої 

реєстраційної форми за посиланням https://forms.gle/kTHhfdoneV8mvCfV7 

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. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн.  

Автори отримають програму, збірник матеріалів конференції та 

сертифікат учасника в електронному форматі, які будуть представлені на сайті 

конфернції. 

За бажанням авторів статті можуть бути надруковані у 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: https://vspu.net/sit/index.php/sit 

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

1.  Структура статті: 

- УДК (у верхньому лівому куті аркуша); 

- ініціали та прізвище автора, місто, країна (у верхньому правому куті 

аркуша); 

- назва статті;  

- через рядок анотації (до 5 рядків) та ключові слова українською, 

англійською, мовами; 

- 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, російською, англійською, 

польською або німецькою мовами); 

- після тексту статті через рядок – «Список використаних джерел» (з 

абзацного відступу, з вирівнюванням по центру), далі – список використаних 

https://forms.gle/kTHhfdoneV8mvCfV7
mailto:konfnnipppfvk2020@gmail.com
https://forms.gle/kTHhfdoneV8mvCfV7
https://vspu.net/sit/index.php/sit


джерел в алфавітному порядку, відомості по кожному джерелу друкувати з 

абзацного відступу. 

2. Біліографічний опис джерел подавати за стандартом 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006). Приклади 

бібліографічного опису джерел у списку літератури можна завантажити за 

посиланням: https://library.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Prukladu-

skladannya-bibopusv.doc  

3. Посилання на використані джерела подаються в тексті у 

квадратних дужках, де зазначається порядковий номер і через кому сторінка 

цитованого джерела, наприклад: [2, с. 14]. 

4. Таблиці і малюнки в тексті подаються у чорно-білому форматі. 

5. Формули та символи набираються з використанням редактора 

формул в MS Word. 

6. Обсяг статті – 6-8 сторінок (формат А4).  

7. Текст має бути ретельно відредагований автором. За зміст і 

достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

 

УДК  

Іванченко І. І.  

м. Вінниця, Україна  

 

Науковий керівник: 

к.п.н., доцент  Іванов С. С. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ  ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Анотація та ключові слова українською мовою. 

Анотація та ключові слова англійською  мовою. 

 

Постановка проблеми 

Аналіз попередніх досліджень 

Мета статті 

https://library.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Prukladu-skladannya-bibopusv.doc
https://library.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Prukladu-skladannya-bibopusv.doc


Виклад основного матеріалу 

Висновки 

 

Список використаних джерел 

1. 

2. 

3. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців 

вищої кваліфікації.  

Тел.: +380 0980793059 (Світлана Степанівна Кізім) 

E-mail: konfnnipppfvk2020@gmail.com 

 
З найкращими побажаннями оргкомітет! 

 

 

mailto:konfnnipppfvk2020@gmail.com

