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V міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
(м. Тернопіль, 23–24 вересня 2016 р.)
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (інженернопедагогічний факультет, центр післядипломної освіти), Бердянський державний педагогічний університет,
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет,
Українська інженерно-педагогічна академія (Харків), Інститут інформаційно-технічного навчання
Зеленогурського університету (Польща), Вища школа інформатики і економіки в Ольштині (Польща).
Передбачається висвітлення й обговорення широкого кола актуальних питань, пов’язаних з
удосконаленням технологічної та професійної підготовки молоді:
 теоретико-методологічні засади технологічної та професійної освіти;
 проблеми професіології в Україні та за кордоном;
 моніторинг якості в сучасній системі вищої освіти;
 проектування предметного і виробничого середовища в контексті практичної
підготовки майбутніх фахівців;
 компетентністний підхід у технологічній і професійній освіті;
 стандартизація та диференціація змісту технологічної і професійної освіти;
 інформаційно-комунікаційні технології в технологічній і професійній освіті;
 методика викладання навчальних предметів з циклу професійного навчання;
 педагогічна інноватика у професійній і технологічній освіті;
 підготовка вчителя технологій та інженера-педагога у контексті євроінтеграційних
процесів;
 досвід підготовки фахівців технологічної і професійної освіти в Україні, Республіці
Польща та інших країнах Європейського Союзу.
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.
Плануються публікації:
– фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка». Збірник входить до міжнародних
наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Researchbib Journal Index and Archive, Open
Academic
Journals
Index,
Universal
Impact
Factor,
Polska
Bibliografia
Naukowa,
Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, The Journals Impact Factor (JIF),
CiteFactor, РИНЦ.
– збірника матеріалів конференції.
Для участі в конференції необхідно до 30 липня 2016 року на електронну адресу конференції
konferencia.ipf@ gmail.com надіслати:
1) заявку на участь у конференції (див. зразок);
2) статтю до фахового видання (12–16 сторінок) і / або тези до збірника матеріалів
(3–5 сторінок).
Оплата публікацій і оргвнеску (підтвердженням оплати є надіслана скан-копія квитанції):
Вартість 1 сторінки статті у фаховому виданні – 35 грн. Оплата здійснюється після
рекомендації статті до друку. Статті, що не відповідають вимогам фахового видання чи
проблематиці конференції, за згодою автора, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Вартість публікування матеріалів конференції у збірнику – 150 грн.
Оргвнесок – 75 грн.
Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників. Вартість проживання у
гуртожитках ТНПУ від 80 до 120 грн. за добу.
Наша
адреса:
Тернопільський
національний
педагогічний
університет
імені
Володимира Гнатюка, інженерно-педагогічний факультет (конференція), вул. М. Кривоноса 2,
м. Тернопіль, 46027.
Тел.: +380972389995 – Роман Михайлович; +380953318177 – Юрій Олексійович.
Е-mаіl: konferencia.ipf@ gmail.com

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ У ФАХОВОМУ ЖУРНАЛІ
Матеріали статей проходять процедуру подвійного анонімного рецензування та перевірку на плагіат,
матеріали тез – перевірку на плагіат.
Орієнтовна структура статті у фаховому виданні: постановка науково-практичної проблеми;
актуальність і новизна дослідження; зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;
аналіз останніх публікацій за темою дослідження; викладення основного матеріалу; висновки; перспективи
використання результатів дослідження. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.
Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Загальний обсяг статті 12–16
сторінок, включаючи анотації та список літератури, формату А4 у відповідному файлі у текстовому редакторі
Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0. Аспіранти, здобувачі, автори без наукового ступеня подають рецензію на
статтю наукового керівника чи фахівця за темою дослідження.
Статті друкуються шрифтом Times New Roman. Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве –
2,5 cм, праве – 1,0 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки нумеруються.
Текст статті оформляється за наступним порядком:
1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно зліва.
2. Наступний рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) великими буквами, вирівняно справа.
3. Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу,
вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.
4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно
шириною тексту, шрифт Times New Roman, кегель 12, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – 10–
12 рядків.
5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом,
абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, шрифт Times New Roman, кегель 12, інтервал між рядками
одинарний, курсив). Обсяг – 4–6 слів.
6. Далі через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, анотація і ключові слова в
перекладі російською та англійською мовами (коли стаття написана українською мовою). Якщо стаття
написана російською, то ця її частина оформляється українською й англійською мовами, якщо англійською –
відповідно українською та російською.
7. Через рядок – основний текст статті. Друкується з абзацним відступом, шрифтом Times New Roman,
кеглем 14, інтервалом 1,5 між рядками.
8. У тексті статті має бути сформульована одним реченням її мета.
9. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру
джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер
сторінки в джерелі, на яке зроблено посилання. Якщо в одних дужках робляться посилання на два і більше
джерел, то вони відокремлюються крапкою в комою (;).
10. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань.
Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після вказування їх у тексті статті. Слово
«Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром –
назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.
11. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються
арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
12. У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. В ньому мають
бути лише ті джерела, на які зроблені посилання у тексті. Слово «Література» великими буквами пишеться
вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні
джерела – спочатку кирилицею, потім латинкою. Оформляється література за таким взірцем:
1. Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес: навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко. – К.:
Міленіум, 2005. – 292 с.
2. Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – 3-є вид. /
Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.
3. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: автореф.
дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. П. Горащук. – Харків, 2004. – 40 с.
4. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: наук.-метод.
посібник; за ред. А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа,
А. Д. Цимбалару. – Харків: Вид. група «Основа», 2007. – 208 с.
5. Курляк І. Історико-педагогічні аспекти становлення перших українських ліцеїв / І. Курляк // Питання
педагогіки середньої і вищої школи. – Львів, 1996. – Вип. 13. – С. 20–23.
6. Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в
українському
соціумі
/
Л. Смоляр.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://partycivicua.org/women/rhruh.htm

13. Транслітерований список літератури.
Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт
http://www.translit.kh.ua (вибираємо варіант (BGN)); для транслітерації російського використовується
безкоштовний сайт http://www.translit.ru (у списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи
Держдепартаменту США (BSI)).
Приклади оформлення посилань:
1. Kharlamova T.L. Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya [Motivational basis for the
effective work of an enterprise]. Ekonomika i uprаvlenie, 2006, vol. 3, pp. 100–102.
2. Lavrishcheva E.E. К voprosu otsenki urovnya informatizatsii predpriyatii [On assessment of the level of
enterprises informatization], Izvestiya vuzov. Severo-kavkazskyi region. Tekhnicheskie nauki, 2006, Vol. 7, pp. 85–91.
3. Kontorovich А.Е., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative
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