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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«Проблеми інженерно-педагогічної освіти.  

Теорія і практика» 
 

ПРИСВЯЧЕНА 50-РІЧЧЮ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ УІПА 

 
18-20 жовтня 2012 року 

м. Артемівськ  
 

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Теорія і практика», яка 
відбудеться в Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті 
Української інженерно-педагогічної академії (м. Артемівськ) 19-20 жовтня 
2012 р. 

До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі 
збірника) тези доповідей. 
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку інженерно - педагогічної 

освіти 
2. Педагогічні технології та методика побудови освітнього процесу  
3. Інформаційні технології в промисловості та освіті 
4. Інноваційні розробки та досягнення в інженерно - педагогічній освіті 
5. Загальнонаукові проблеми інженерно - педагогічної освіти 



УМОВИ УЧАСТІ 
Для участі у конференції необхідно не пізніше 01 жовтня 2012 р. відправити 

вкладеними файлами за допомогою електронної пошти або за адресою:  
84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб. 406:  
− заявку на участь по запропонованій формі;  
− текст доповіді, оформлений відповідно до наведених вимог;  
− копію документа про оплату або реквізити документа про перерахування 

в електронному вигляді. 
У темі листа необхідно вказати номер секції і прізвище першого автора 

(Наприклад, <2, Савченко К.М.>).  
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 
Кожному учаснику для часткового покриття витрат, пов’язаних з 

підготовкою та виданням збірника наукових праць та отриманням комплекту 
матеріалів учасника конференції необхідно перерахувати на рахунок академії 
180 (сто вісімдесят) гривень, в тому числі ПДВ. 

Платежі направляти: 
Українська інженерно-педагогічна академія, р/р 31255272210123 ГУ ДКCУ 

у м. Артемівську Донецької області, ОКПО 24819972, МФО 834016. 
При перерахуванні грошей для участі у міжнародній науково-

практичній конференції (МНПК) «Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 
Теорія і практика» (обов’язково) робити примітку «МНПК «Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти. Теорія і практика», П.І.Б. (вказати прізвище 
та ініціали учасника). 

Проживання, харчування та участь у екскурсіях учасники конференції 
сплачують самостійно. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Для включення у програму конференції розглядаються заявки і тези 
доповідей, отримані в електронному вигляді оргкомітетом до 01 жовтня 2012 
року включно, які будуть опубліковані окремою збіркою до початку роботи 
конференції та видані її учасникам. 
1. Обсяг - до 2 стор., текст друкувати у редакторі Microsoft Word, без 

нумерації сторінок, шрифтом «Times New Roman», кеглем 14 pt через один 
інтервал без ущільнення тексту та переносів, поля - 20 мм з усіх боків.  

2. Після назви в правому куті вказується прізвище та ініціали авторів, місце 
роботи. 

3. В тексті не повинно бути шрифтових виділень. Рисунки, діаграми, схеми, 
таблиці мають бути тільки чорного кольору. 

4. Рисунки повинні бути згруповані в один графічний об’єкт; формули слід 
друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і 
нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2). 

5. Перелік літератури слід навести у відповідності до вимог Держстандарту 
7.1:2006 кеглем 12 pt. 



6. За рішенням редакційної колегії, після закінчення конференції планується 
публікація статей у збірнику наукових праць «Проблеми інженерно-
педагогічної освіти», затвердженого постановою Президії ВАК України від 
12.06.2002 р. № 1-05/6 як наукове фахове видання України. Матеріали, 
подані до збірника, повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК 
України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових 
видань, внесених до переліку ВАК України». 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Савченко К.М ,к.пед.н., доц 
Українська інженерно-педагогічна академія 

 
[текст] 

Література 
 

Тези, які не відповідають зазначеним вимогам або надіслані до організаційного 
комітету після 01.10.2012 р. не розглядатимуться 

 
Місце проведення конференції: 

Україна, 84500, м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а, Навчально-науковий 
професійно-педагогічний інститут УІПА 

 
Проїзд до інституту 

від автовокзалу та залізничного вокзалу – тролейбус № 2, маршрутні таксі 
№ 10, № 11, № 12 до зупинки «Інженерна академія» 

 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

18.10.2012 р. 
заїзд, реєстрація учасників конференції 

19.10.2012 р. 
з 9 30 до 10 00 – реєстрація учасників конференції за адресою:    

 вул. Носакова, 9а; 
з 10 00 до 11 00 – пленарне засідання; 
з 11 00 до 13 00 – робота секцій; 
з 13 00 до 14 00 – обідня перерва; 
15 00 – екскурсії; 
18 00 – урочистий вечір  

20.10.2012 р. 
з 9 00 до 12 00 – робота секцій; 
з 12 00 до 13 00 – обідня перерва; 
з 13 00 до 14 00 – підсумкове засідання, закриття конференції; 
  від’їзд учасників. 



Для довідок: 
Секретар оргкомітету: к. держ. упр., доц. Михальченко Ганна Григорівна 

(0627) 44-79-96, моб. тел. 050 665 07 06   
Секретар конференції: Антонова Олена Михайлівна 

(0627) 44-79-96, моб тел.  050  636 56 49 
E-mail: nnppi.uipa@i.ua 

 
Сподіваємося на Вашу участь у конференції! З повагою, Оргкомітет. 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції  

«Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Теорія і практика» 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  
__________________________________  
Науковий ступінь, вчене звання ______  
__________________________________   
Місце роботи ______________________  
Домашня адреса____________________  
__________________________________  

 (вказати поштовий індекс) 
Телефон/мобільний телефон _________  

(вказати код міста) 
E-mail _____________________________  
Назва секції: _______________________  
Назва доповіді: _____________________  
__________________________________  

 
Прохання зазначити з наступного переліку 

Планую: 
– виступити з доповіддю (до 10 хв.)  
– повідомлення (до 5 хв.)  
– тільки друк тез  
Технічні засоби ______________________ 

Ви бажаєте зарезервувати: 
– готель  
– гуртожиток  

Ви бажаєте взяти участь у екскурсії до 
– Святогірської лаври  
– соляної шахти  
– заводу шампанських вин  

 


