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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ГУМАНІТАРНІ,
ЕКОНОМІЧНІ ТА
ПРАВОВІ АСПЕКТИ
МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

09 квітня 2019 р.
Вінниця

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Місце проведення конференції:
м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59
Дата проведення конференції:
09 квітня 2019 р.
Офіційні мови конференції:
українська, польська, англійська

Форма проведення конференції: очна
Прийом матеріалів: до 27 березня 2019 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

1. Реформування вищої освіти: правовий погляд.
2. Формування професійних компетентностей у процесі
дистанційного навчання.
3. Освіта – культура – глобалізація: виклики сьогодення.
4. Якість освіти як визначальний чинник економічного
розвитку країни.
5. Сучасні освітні технології у закладах вищої освіти.

Учаснику конференції необхідно до 27 березня
2019 року заповнити на офіційній сторінці
Вінницького кооперативного інституту заявку
https://is.gd/trftGM та прикріпити файл з тезами.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції.
Обсяг тез не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список
використаних джерел.
Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою
редактора МS Word, у форматі *.doc. Шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt,
інтервал 1,5, поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем
автора. Сторінки не нумеруються.
Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New
Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. Під час
набору формул використовувати редактор формул МS Office.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без
погодження з авторами.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації за умови отримання електронного варіанта збірника
становить 80 грн., за умови отримання паперового варіанта – 160 грн.,
вартість сертифікату – 20 грн.
Заплановано видання тез доповідей конференції та розміщення
матеріалів на офіційній сторінці Вінницького кооперативного інституту.
Організаційний комітет конференції залишає за собою право відхилити
матеріали, що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо
їхнього оформлення.

ПОБУДОВА ТЕЗ (ДИВ. ЗРАЗОК):

1. Прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада.
2. Заклад вищої освіти, країна.
3. Назва тез (великими літерами по центру).
4. Основний текст.
5. Список використаних джерел.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

І

