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Інформаційний лист 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у  IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах 

професійного становлення» 

 

Конференція  відбудеться  в м. Ізмаїлі Одеської області, на базі Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія» 23 – 24 квітня 2020 року 

 

Мета конференції: обмін результатами наукових та практичних досягнень щодо проблем 

професійної  підготовки майбутніх фахівців. 

Робоча мова: українська, російська, англійська.  

 

 



Робота конференції планується за такими напрямами: 

1. Інноваційні підходи до інженерно-технічної підготовки фахівців на морському та річковому 

транспорті. 

2. Актуальні проблеми соціально-економічних, психолого-педагогічних  аспектів  розвитку 

професійної готовності майбутніх фахівців. 

3. Комунікативна та лінгвістична  компетентності  як пріоритетні складові формування 

професійних якостей сучасного фахівця. 

4. Проблеми і перспективи математичної освіти в морських вищих навчальних закладах. 

5. Професійна готовність майбутніх фахівців флоту як фактор забезпечення ефективного 

управління морськими ресурсами та безпеки судноплавства. 

   Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, круглих столів, 

знайомство з навчально-лабораторною базою інституту, культурну програму. Реєстрація 

учасників конференції – 24 квітня 2020 року у фойє морського вокзалу міста Ізмаїл з 9.30 

до 10.00. 

 Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді тез доповіді у збірці 

матеріалів конференції. Тези доповідей подаються до 13.04.2020 р. та будуть надруковані 

до початку конференції у збірнику матеріалів конференції. 

Вимоги та порядок оформлення тез доповідей 

Тези оформлюються українською, російською або англійською мовами обсягом 2 – 4 

сторінок, формат-А4  

Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word. 

УДК – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, вирівнювання по лівому краю. 

Назва тез доповідей – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі 

прописні літери, вирівнювання по центру. 

Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез із зазначенням вченого 

ступеня й звання, шрифт «Times New Roman», 14 пт, вирівнювання по центру. 

Текст тез доповідей – «Times New Roman», 14 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, 

абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання 

тексту – по ширині, розміщення переносів автоматичне. 

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після основного тексту, 

через інтервал після тексту тез доповідей у вигляді нумерованого списку, 14 пт. і 

оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням 

правок (код УКНД 01.140.40). 

Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого ступеня, звання і 

повної назви організації – «Times New Roman», 14 пт., курсив, вирівнювання по правому 

краю. 

Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. 

Малюнки необхідно розміщувати по центру, номер та його назву – під малюнком. 

Оргкомітет залишає за собою право: внесення редакційних поправок в тексти; 

відмови в прийомі матеріалів останніх досліджень  у разі їх невідповідності вимогам 

конференції. 

Фінансові умови 

для відшкодування організаційних та видавничих витрат 

Реєстраційний внесок за участь у конференції складає 200 грн., Учасник отримує 

програму конференції, сертифікат, електронну версію збірника тез доповідей. Вартість 

друкованого збірника тез 100 грн. (за бажанням). Оплата здійснюється до 13.04.2020 р. на 

номер картки ПриватБанку 5363542309272152 на ім’я Сорока Олена Михайлівна. 

Призначення платежу: за участь у конференції від ПІП. Учасники конференції самостійно 

несуть витрати на харчування, проживання та проїзд. 



 

 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника IV  Міжнародної науково-практичної  

конференції на тему: 
 

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В 

УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 
 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові   

Держава____________________________________ 

Місто _____________________________________ 

Організація(підприємство)____________________ 

Адреса організації   

Посада   

Вчена ступінь  та Вчене звання   

Науковий керівник (для студентів)   

Конт. тел.   

E-mail:    

Назва секції   

Назва доповіді   

  

Необхідні технічні засоби ____________________ 

Планую: 

     виступити з пленарною доповіддю (до 10хв.); 

     виступити з секційною доповіддю (до 7 хв.); 

     взяти участь як слухач; 

     взяти  дистанційну участь; 

     опублікувати тези; 

     отримати друкований примірник. 

 

 

Заявку на участь та тези доповідей на конференцію надсилати на електронну адресу: 

nius.dinuoma@gmail.com 

 
 

Адреса оргкомітету: Україна, 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9, 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», тел.: 

(04841) 6-11-66.  

Щодо організаційних питань звертатися за мобільними телефонами +38068 001 44 

00; +38067 487 47 12; +38097 57 57 039 або на електронні адреси: zhelvas72@gmail.com,  

m-kalayanova@ukr.net 
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