Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут природничо-математичної та технологічної освіти
Технолого-педагогічний факультет
Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»,
яка відбудеться 16–17 жовтня 2014 р.
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
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Напрями роботи конференції:
Техніко-технологічна підготовка як визначальний напрям реалізації державного
стандарту освітньої галузі «Технологія» та ОПП професійної підготовки майбутніх
вчителів технологій.
Модернізація структури та змісту техніко-технологічної підготовки учнів та
студентів.
Наступність техніко-технологічної підготовки у системі «Школа-ПТНЗ-ВНЗ».
Безпека життєдіяльності на сучасному етапі розвитку освіти.
Регламент роботи конференції:
16 жовтня
00
9 – реєстрація учасників конференції, яка відбудеться за адресою: Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Садова 2а, навчальний корпус № 2. Проїзд від автовокзалу на
маршрутному таксі № 1, 14, 23 до зупинки «Центральна пошта»; від залізничного
вокзалу – № 5, 6 до зупинки «Пед. університет. Центральний корпус»;
1100 – пленарне засідання;
1400 – тематичні круглі столи.
17 жовтня
робота секцій;
екскурсія у дендрологічний парк «Софіївка».
Умови участі у конференції:
Для участі у конференції Вам необхідно до 15 вересня 2013 року подати до
оргкомітету такі матеріали:
 заявку (зразок додається);
 текст доповіді в електронному варіанті;
 копію платіжного доручення.
За матеріалами конференції планується видання збірника (тези 2–4 сторінки
друкованого тексту) – 25 грн. за сторінку.
Кращі статті (8–10 сторінок друкованого тексту) будуть розміщені у збірнику
наукових праць, який входить до переліку фахових видань України – 25 грн. за
сторінку.
За участь у конференції учасники отримають сертифікат.
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Всі витрати, які пов’язані з проживанням та харчуванням здійснюються учасником
конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.

Вимоги до оформлення публікацій:
Стандарти: формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий
інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 25 мм, редактор Word, тип файлу RTF.
У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-),
тире (–), апостроф (’).
При оформленні статей просимо враховувати такі вимоги:
Статті повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України
від 15.01.2003 року №7-05/1:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формування мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК
№3, 2008 р.).
Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через
кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]).
Порядок розміщення матеріалу:
В першому рядку зліва – шифр УДК, у другому справа – прізвище та ім’я, нижче –
науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (без скорочень). Через рядок по
центру великими літерами – назва статті.
Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після
назви статті анотацій (7–8 рядків) та ключових слів трьома мовами (українською,
російською та англійською) (інтервалом 1).
Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.
Заявка учасника
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача____________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання__________________________________________________
Місце роботи (навчання), посада_________________________________________________
Назва матеріалів доповіді_______________________________________________________
Напрям роботи конференції_____________________________________________________
Домашня адреса, контактний телефон ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Форма участі у конференції (вказати необхідне ):
виступити з доповіддю,
взяти участь як слухач,
публікація матеріалів.
Матеріали просимо надсилати на
е-mail: kafttdop@mail.ru з поміткою: «На конференцію».
Реквізити для оплати публікації будуть надіслані після прийняття публікації до друку.
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами:
096-109-88-76 – Мельник Олександр Васильович

