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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1  Науково-методична конференція «Новаторський підхід у сучасному 

освітньому просторі» (далі Конференція) заснована Фаховим коледжем ракетно-

космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара (далі Коледж)  

1.2 Положення визначає вимоги та порядок проведення Конференції. 

1.3 Мета Конференції: 

‒  обговорення змісту, перспектив та проблем підготовки фахового 

молодшого бакалавра; 

‒ обмін педагогічним досвідом та поширення інновацій; 

‒ удосконалення методів підготовки фахового молодшого бакалавра. 

1.4 Основними завданнями конференції є мотивація педагогічних (науково-

педагогічних) працівників до обміну інноваційним науково-методичним досвідом.  

1.5 Організатором Конференції є Коледж. 

1.6 Конференція має відкритий характер. У ній можуть брати участь окремі 

автори чи авторські колективи, які підготували тези (статтю) відповідно до вимог і 

своєчасно подали їх.  

2 ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ  

2.1 Конференція проводиться щорічно на базі Коледжу. 

2.2 Терміни проведення Конференції затверджуються наказом директора. 

2.3 До участі в організації та проведенні Конференції можуть залучатись (за 

згодою) представники інших закладів фахової передвищої освіти. 

2.4 Для координації організаційної діяльності в період підготовки і 

проведення Конференції наказом директора Коледжу створюється організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет). 

2.5 До складу Оргкомітету входять (за згодою) представники організаторів 

Конференції (не менше 5 осіб). Члени: заступник директора з НР, методисти.  

До складу Оргкомітету можуть входити й інші педагогічні працівники, які 

виявлять бажання брати участь в організації Конференції. 

2.6 Оргкомітет Конференції працює на громадських засадах та самостійно 

визначає порядок своєї роботи. 

2.7 Оргкомітет: 

‒ розміщує в Інтернет-мережі інформацію про терміни та умови проведення 

Конференції; 

‒ розробляє і затверджує програму Конференції; 

‒ затверджує перелік учасників Конференції за результатами попереднього 

розгляду поданих заявок, документів; 

‒ здійснює поточну взаємодію з організаційних питань з учасниками 

Конференції; 

‒ виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конференції. 



2.8 Робота конференції може проводитись у секціях, перелік яких визначає 

Оргкомітет. 

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

3.1 Для участі в Конференції подаються тези, написані державною мовою з 

урахуванням вимог сучасного українського правопису. Обсяг тез – до 2 сторінок. 

3.2 Тези подаються у електронному вигляді (зберігати у редакторі Microsoft 

Word) до навчально-методичного кабінету, текст на сторінках формату А-4, 

набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 pt 

з 1,5 міжрядковим інтервалом, абзац ‒ 1,25. Поля: ліве ‒ 25 мм, праве ‒ 10 мм, 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Сторінки без нумерації; не використовувати 

переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання. 

3.3 Структура тез доповіді та параметри форматування основних її 

складових: 

‒ прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; 

без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм; 

‒ статус автора, його посада та місце роботи (ЦК): стиль шрифту – курсив; 

без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм; 

‒ назва тез великими літерами по центру; 

‒ виклад основного матеріалу тез; 

‒ перелік посилань (нумерація позицій автоматична). Список джерел та 

літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.). 

‒ у тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних 

дужках; зазначається порядковий номер цитованого джерела, наприклад: [1]. 

‒ тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам до оформлення 

та обсягу, не прийматимуться; 

‒ тези доповідей учасників Конференції, рекомендовані Оргкомітетом, 

будуть опубліковані у вигляді статей у збірнику. 

‒ відповідальність за зміст, орфографію надісланих тез та дотримання 

принципів академічної доброчесності несуть автори доповідей. 

3.4 Робоча мова Конференції українська. 

3.5 У роботі Конференції можуть брати участь педагогічні (науково-

педагогічні) працівники фахових коледжів та інших закладів освіти. 

 

 

Положення розглянуто і ухвалено на засіданні методичної ради коледжу 

Протокол № 4 від 14 грудня 2021 року. 

 


