МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРКООПСПІЛКА
КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

МОЄ БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКУ Я
ВИКЛАДАЮ
Науково-методична конференція викладачів Коледжу економіки і
права Вінницького кооперативного інституту

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі коледжу економіки і права,
викладачі інших коледжів області
Запрошуємо Вас 23.02.2018 року взяти участь
у науково-методичній конференції:
«Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни,
яку я викладаю»

Мета: підвищити якість викладання навчальних дисциплін у коледжі,
усунути міждисциплінарне дублювання, посилити міждисциплінарні зв’язки.
Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Визначити основні шляхи підвищення якості викладання навчальної
дисципліни з урахуванням реалій сьогодення.
2. Переглянути робочі програми з метою усунення дублювання
матеріалу та посилити міждисциплінарні зв’язки.
3. З кожної дисципліни визначити тему (розділ або дисципліну в
цілому), щоб провести «круглий стіл», предметну олімпіаду тощо.
4. Визначити коло питань, які доцільно запропонувати до вивчення у
наукових гуртках, дискусійних групах, під час підготовки ділових
проектів.
5. Які методичні прийоми, методи можна застосувати під час вивчення
навчальної дисципліни, і що для цього необхідно зробити?
6. Місце і роль наукової бібліотеки в удосконаленні навчального
процесу з кожної дисципліни.
Примітка: викладачі, які викладають споріднені дисципліни можуть
підготувати доповіді колективно.
Умови участі у конференції.
Для участі у конференції та публікації тез у науковому збірнику
матеріалів необхідно у термін до 10.02.2018 р. заповнити і надати на сайт
Вінницького кооперативного інституту заявку на участь у конференції:
http://vki.vin.ua/naukova-diialnist/konferentsii-u-vki/reiestratsiia-u-konferentsii та
прикріпити файл з тезами.

1. Обсяг тез не перевищує 4-х сторінок, включаючи малюнки, таблиці та список
використаних джерел.
2. Тези доповіді повинні бути підготовлені в форматі А4 за допомогою
редактора MS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. файл має бути названий
прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.
3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином:
- прізвище та ініціали автора, група, навчальний заклад, науковий керівник
(прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання), - шрифт Times New
Roman, кегель 14 pt, інтервал 1 у правому верхньому кутку;
- назва тез – великими літерами, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt,
інтервал 1 по центру;
- тези - шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, інтервал 1,5;
- список використаних джерел - шрифт Times New Roman, кегель 14 pt,
інтервал 1,5.
4. Для назви таблиць, підпису малюнків використовувати шрифт Times New
Roman, кегель 14 pt, жирний. Всі малюнки повинні бути згруповані як
єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому
краю. При наборі формул використовувати редактор формул MS Office.
5. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з
авторами.

Організаційний внесок .
Розмір організаційного внеску за умови отримання електронного варіанту
збірника складає 50 грн., за умови отримання паперового варіанту збірника –
80 грн.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Лукіянчук С.М.
Викладач-методист, кафедра
фундаментальних та обліковофінансових дисциплін Коледжу
економіки і права ВКІ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»
[Текст]
Список використаних джерел

За результатами роботи конференції планується видання друкованого
збірника тез та публікація матеріалів на офіційній сторінці Вінницького
кооперативного інституту.
У разі необхідності виготовлення сертифікату, щодо підтвердження
Вашої участі у конференції просимо повідомити організаційний комітет.
Організаційний комітет конференції залишає за собою право відхилити
матеріали, що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх
оформлення.

НАШІ КОНТАКТИ:

Телефон: (0432)26-13-94 , 068 931 31 57
Електронна пошта: director@vki.vin.ua
Адреса: вул. Академіка Янгеля, 59 м. Вінниця, 21009
Сайт ВКІ: http://vki.vin.ua/

