
 
Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  
Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: досвід та 
перспективи»,  

яка відбудеться 27-29 квітня 2015р. в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини 

 
Напрями роботи конференції: 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку технологічної та  професійної 
освіти. 
2. Інноваційні технології навчання фахівців  технологічної та професійної 
освіти. 
3. Дидактичні, методичні та виховні аспекти сучасної підготовки учнів 
професійно-технічних навчальних закладів. 
 

Регламент роботи конференції: 
27.04.2015 

09.00-11.00 Заїзд і реєстрація учасників конференції  
28.04.2015 

10.00-11.00 Ознайомлення з матеріально-технічною базою факультету 
11.00-13.00 Відкриття конференції. Пленарне засідання 
13.00-14.00 Перерва на обід 
14.15-16.15 Круглий стіл  
16.30-17.30 Концерт  

17.30 Вечеря. Вечір «У колі друзів» 
29.04.2015 

09.00-09.30 Сніданок  
09.45-11.45 Засідання в секціях 
12.00-13.00 Перерва на обід 
13.30-17.00 Екскурсія в дендропарк «Софіївка» 

17.30 Від’їзд учасників 
Умови участі у конференції: 

1.      Для участі у конференції Вам необхідно до 30 березня 2015 року подати 
до оргкомітету такі матеріали: 

 заявку (зразок додається); 
 текст доповіді у паперовому та в електронному варіантах на СД, без 

нумерації сторінок; 
 копію платіжного доручення. 

2.      За матеріалами конференції планується видання збірника наукових 
праць Уманського державного педагогічного університету. Вартість тез (2-4 
сторінки друкованого тексту) та статті (5-10 сторінок друкованого тексту) - 
25 грн. за сторінку. 



3.      Всі витрати, які пов’язані з проживанням та харчуванням здійснюються 
учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка 
його відрядила. 
4.      За участь у конференції учасники отримають сертифікат. 

 
Вимоги до оформлення публікацій: 

Матеріал статті подається згідно вимог ВАК України (Постанова президії 
ВАК від 15.01.2003 р. №705/1) у вигляді комп’ютерного файлу на СД  і 1 
примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD for Windows 
(тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); обсяг статті 8-10 сторінок 
друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий 
інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм. 

 
Порядок розміщення матеріалу: 

1. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються ім’я 
і прізвище автора; науковий ступінь, вчене звання, посада; повна назва 
навчального закладу.  
2. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним накресленням 
друкується назва статті.  
3. Через 1 рядок курсивом подається анотація та ключові слова на 
українській, російській і англійській мовах. Анотування здійснюється 
відповідно до нових вимог. 
4. Через 1 рядок з абзацу друкується основний текст.  
5. Перелік використаних джерел, на які посилається автор, набирається у 
кінці основного тексту і складений відповідно до нових вимог ВАК 
(Бюлетень ВАК №3, 2008 р.). Бібліографічні джерела наводяться у порядку 
цитування. 
Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не 
розглядає.  

 ЗРАЗОК 
Олег Малишевський,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та 
комп’ютерних технологій Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО 

ВИКЛАДАЧА 
  
Анотація та ключові слова українською, російською, англійською мовами 
  

Текст статті 
Список використаних джерел: 

1.            Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное 
пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М.: Академический проект, 
2004. – 216 с. 



Заявка учасника 
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача_______________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання_____________________________________ 
Місце роботи (навчання), посада____________________________________ 
Назва матеріалів доповіді__________________________________________ 
Напрям роботи конференції________________________________________ 
Форма участі у конференції (вказати необхідне): виступити з доповіддю,  
взяти участь як слухач, публікація матеріалів________ 
Адреса, 
телефон_________________________________________________________ 
  
Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою: 
20300, Черкаська обл., м. Умань, центральне поштове відділення, з 
приміткою: до запитання Малишевському Олегу Володимировичу та на 
електронну адресу: Е-mail: omalysh67@mail.ru з поміткою: «На 
конференцію»  
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати: за 
телефонами: 

093-922-83-39 – Малишевський Олег Володимирович 
067-472-25-30 – Ткачук Станіслав Іванович 

 
Наша адреса:  Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2а, навчальний корпус 
№ 2. Проїзд від автовокзалу на маршрутному таксі № 1, 4, 14, 23 до зупинки 
«Центральна пошта»; від залізничного вокзалу - № 5, 6 до зупинки «Пед. 
університет. Центральний корпус». 

 
 Чекаємо на Вас! 


