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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність», присвяченої 50-річчю від дня 

створення Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

Захід відбудеться 1 червня 2021 р. у конференц-залі коледжу (м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Годованця 13).  

Основна мета роботи наукової конференції – ознайомити учасників та гостей з історичним 

минулим і сьогоденням закладів вищої і фахової передвищої освіти. 

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні та педагогічні працівники, наукові 

співробітники, докторанти, аспіранти, студенти та всі ті, хто цікавиться історією освіти і сучасними 

освітніми процесами в Україні. 

 

Робота наукової конференції планується за такими напрямами: 

- заклади вищої і фахової передвищої освіти: історичний аспект;  

- державна політика у сфері вищої і передвищої освіти; 

- освітній процес у закладах вищої і фахової передвищої освіти; 

- студентське самоврядування; 

- сучасні напрями забезпечення якості освіти: академічна доброчесність, ліцензування 

освітньої діяльності, стандарти і освітні програми, моніторинг якості освіти, професійний 

розвиток науково-педагогічних і педагогічних працівників, навчально-методичне і 

науково-методичне забезпечення; 

- менеджмент у сфері освіти; 

- міжнародне співробітництво в освітньому просторі. 

 

Умови та порядок прийняття доповідей: 

Для опублікування доповідей необхідно до 15.05.2021 р. (включно) виконати наступні 

вимоги: 

- заповнити інформаційну довідку про автора (підпис файлу має виглядати наступним 

чином: ПІБ_анкета); 

- статті, обов’язково оформлені відповідно до вказаних вимог (підпис файлу має виглядати 

наступним чином: ПІБ_тези), надіслати на електронну пошту kob-1974@ukr.net 

(Комарніцька Людмила Миколаївна). 

 

Оргкомітет планує видання збірника наукових статей та матеріалів за результатами роботи 

наукової конференції й приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок формату А-4 у вигляді 

комп’ютерного набору (стиль «звичайний», формат Word, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал  

– 1,0, абзацний відступ – 0,75, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє – 20, ліве – 

30, праве – 15). У тексті використовується дефіс «-» без пропусків і тире «–» з пропусками.  

 

Зразок оформлення матеріалів: 

Автор, автори (справа) – Науковий ступінь, вчене звання, посада, назва закладу або населеного 

пункту – Назва статті великими літерами –  анотація (українською мовою, 4-5 речень, ключові слова) 

– Текст статті – Список використаних джерел та літератури (за алфавітом).  
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ЖИТЛОВІ УМОВИ СТУДЕНТІВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ 

ОСВІТИ У 20-ті рр. ХХ ст. 

 

У статті характеризується стан забезпечення студентів Кам’янець-Подільського ІНО 

житлом. Зазначається, що в інтернаті вишу і будинках пролетарського студентства не було 

елементарних зручностей, досить мізерними були необхідні меблі та приладдя. Студентів 

зобов’язували дотримуватись правил проживання. У помешканнях студентів нерідко панувала 

антисанітарія. 

Ключові слова: інститут, інтернат, будинок пролетарського студентства, житло. 

 

Упродовж 20-х рр. ХХ ст. надзвичайно важким було матеріальне становище студентів, зокрема 

Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (ІНО). Більшість студентів змушені були самі 

себе забезпечувати всім необхідним. Державна підтримка була мізерною, оскільки основні сили та 

кошти спрямовувалися на становлення економічного потенціалу країни………… [35, с. 86]. 

Таким чином, у 20-ті рр. мали місце складнощі у забезпеченні  студентів Кам’янець-

Подільського ІНО житлом……. 
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Зразок оформлення довідки про автора: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи або навчання  
Посада, науковий ступінь, вчене звання  
Контактний телефон і адреса електронної 

пошти автора статті 
 

-виступити з доповіддю (до 15 хв.),  

-виступити з повідомленням (до 5 хв.),  

- опублікувати статтю (заочна участь). 

 

 

Усі учасники наукової конференції отримають іменний сертифікат на 4 академічні 

години для підвищення кваліфікації. Захід зареєстровано в УкрІНТЕІ (державна наукова установа 

у сфері управління МОН України). 

Контактний телефон – 097-29-05-013  (Комарніцька Людмила Миколаївна) 

                             

Адреса редколегії: 

32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця, 13, Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 
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