Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у конференції. Оргкомітет.
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
До участі у конференції приймаються тези
доповідей обсягом до 3 сторінок, набраних в
редакторі WORD у вигляді комп’ютерного
файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times
New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1. Поля
з усіх сторін 20 мм. Матеріали на
конференцію
приймаються
електронною
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anatol.u.ostrowski@gmail.com
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В останні роки поняття «компетентність»
вийшло на загально дидактичний і методологічний
рівні. Це пов’язано з його системно-практичними
функціями…
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
27 лютого 2018 року програма конференції
буде представлена на веб-сторінці за адресою
http://socrates.vsau.org
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В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ
СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ»

27 лютого 2018 року
м. Вінниця

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ,
СТУДЕНТИ!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конференції «Професійна підготовка
фахівця в контексті потреб сучасного ринку
праці», яка відбудеться 27 лютого 2018 року
на базі Вінницького національного аграрного
університету.

Калетнік Г.М. – д.е.н., професор, академік
НААНУ, президент Вінницького національного
аграрного
університету,
голова
оргкомітету
конференції;
Мазур В.А. – к.с.-г.н., доцент, ректор Вінницького
національного аграрного університету, співголова
оргкомітету конференції;
Дармограй О.В. – к.е.н., в.о. проректора з науковопедагогічної та навчальної роботи ВНАУ, заступник
голови оргкомітету;
Шаманська О.І. – к.е.н., доцент, декан факультету
економіки та підприємництва ВНАУ, заступник
голови оргкомітету;
Джеджула О.М., - д.п.н., професор, завідувач
кафедри математики, фізики та комп’ютерних
технологій ВНАУ;
Руда О.Л., – к.е.н., доцент ВНАУ;
Шевчук О.Ф. – к.ф.-м.н., доцент ВНАУ;
Островський А.Й. – асистент ВНАУ.

Тематика інтернет-конференції:
Вища освіта та ринок праці: проблеми та
перспективи професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищій школі
Наукові напрямки:
Секція №1. Сучасна педагогіка у світлі
пріоритетів цивілізації.
Секція
№2.
Теоретико-методологічні
проблеми професійної підготовки фахівців в
аграрних університетах.
Секція №3. Формування професійної мобільності майбутніх випускників ВНЗ.
Секція №4. Сучасні технології формування
професійної компетентності майбутнього
фахівця.
Секція №5. Начально-методичне забезпечення
професійної
підготовки
майбутніх
випускників в умовах
інформаційного
суспільства.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Джеджула О.М., - д.п.н., професор, завідувач
кафедри математики, фізики та комп’ютерних
технологій ВНАУ (моб.тел. 0971419388)

ТЕХНІЧНІ СЕКРЕТАРІ
Смілянець О.Г. – к.п.н. доцент кафедри
математики, фізики та комп’ютерних технологій
ВНАУ;
Бурдейна Л.І. – к.п.н., доцент кафедри математики,
фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ;
Островський А.Й. – асистент кафедри математики,
фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Робоча мова інтернет-конференції українська,
російська, англійська.
2. Для участі в роботі інтернет-конференції
необхідно до 25.02.2018 року надіслати заявку

учасника, скановану копію квитанції про
оплату, електронний варіант тез доповідей.
Файли у папці з назвою секції назвати за
прикладом: zayavka Petrenko, artical Petrenko,
chek Petrenko відправляти на електронну адресу
anatol.u.ostrowski@gmail.com
3. З програмою та матеріалами конференції
користувачі мережі Internet зможуть ознайомитись на сайті ВНАУ з 15 березня 2018 року за
адресою: http://socrates.vsau.org.
4. Організаційний внесок – 100 грн. (в
оргвнесок входить оплата за розміщення на
сайті, верстка макету, редагування текстів).
5. Учасники конференції отримують сертифікат, надісланий на зазначену у заявці
адресу.
Реквізити для оплати:
Отримувач: Вінницький національний
аграрний університет
МФО 820172
Р/р 31256282102055
код ЄДПРПОУ 00497236
Банк: Держказначейська служба м. Київ.
Обов’язково вказати прізвище учасника та
призначення платежу (за участь в інтернетконференції 27 лютого 2018 року).

