ЗАЯВКА
на участь у VІІІ студентській науково-практичній
Інтернет-конференції «Світоглядні трансформації
особистості студента ЗВО: філософські, соціальноправові, мовознавчі та
здоров'яформуючі аспекти»

ПІБ здобувача вищої освіти (повністю)
__________________________________________
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового
керівника
__________________________________________
Навчальний заклад (повністю)
__________________________________________
Курс, група
__________________________________________
Адреса
(з
індексом),
телефон,
е-maіl
__________________________________________
Назва тез доповідей (в збірнику тез доповідей за
матеріалами конференції)
__________________________________________
Секція, в якій бажаєте взяти участь (вказати
номер) _____________________

Міністерство освіти і науки України

Київський національний
торговельно-економічний університет
Вінницький торговельноекономічний інститут

Шановні студенти!
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського
національного
торговельноекономічного університету, кафедри: іноземної
філології та перекладу, права, фізичного
виховання та спорту запрошують взяти участь у
VІІІ студентській науково-практичній Інтернетконференції:
«Світоглядні
трансформації
особистості студента ЗВО: філософські,
соціально-правові,
мовознавчі
та
здоров'яформуючі аспекти», яка відбудеться
24 лютого 2021 року.

Тематика конференції:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

VІІІ студентська науковопрактична Інтернет-конференція

«Світоглядні трансформації
особистості студента ЗВО:
філософські, соціально-правові,
мовознавчі та
здоров'яформуючі аспекти»
24 лютого 2021 року
м. Вінниця

1. Розвиток особистості студента в
процесі вивчення дисциплін гуманітарного
циклу.
2. Трансформація світогляду студентської
молоді в контексті сучасних викликів
державотворення.
3. Формування морально-етичного ідеалу
студентів як важлива складова вищої освіти.
4. Правові та соціальні аспекти розвитку
правосвідомості
молоді
в
контексті
європейського вибору.
5. Перспективи вдосконалення системи
навчання у ЗВО очима сучасного студента.
6. Роль соціокультурних і комунікативних
компетенцій у професійному становленні та
самореалізації майбутніх фахівців.
7. Здоров’язберігаючі технології як
засоби цілісного розвитку особистості
студентів.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Розмір паперу - А4; поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та
знизу – 2 см; основний текст — Microsoft Word 2003 з розширенням
*.doc; шрифт — Times New Roman, 14 pt; абзац — 1 см, вирівнювання
по ширині; міжрядковий інтервал — одинарний; сторінки не
нумеруються, перенесення слів не допускається.
Тези доповідей надсилаються в електронному варіанті.
Файл необхідно назвати прізвищем автора.
Обсяг тез до 3-х сторінок.
Відповідальність за зміст та відсутність плагіату у тезах
доповідей несуть автор і науковий керівник.

ПІБ автора(ів), курс, група /14 pt, Ж/
Науковий керівник: ПІБ, науковий ступінь, посада /14 pt,Ж/
Навчальний заклад /14 pt/
НАЗВА ТЕЗ /14 pt, Ж/
Основний текст /14 pt/
Список використаних джерел: /14 pt, Ж/
Бібліографічний опис використаних джерел оформлюється згідно із
встановленими вимогами ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання»

1.

..... /14 pt/

Для участі у конференції до 19 лютого 2021 року необхідно
надіслати на електронну адресу kafedraprava.vtei@gmail.com такі
матеріали:
1) оформлені відповідно зазначених вимог тези доповідей (назва файла:
прізвище_тези);
2) заявку на участь у конференції (зразок додається) (назва файла:
прізвище_заявка);
3) відсканований чек про оплату публікації (назва файла:
прізвище_оплатa).

Увага!
До розгляду не приймаються матеріали, подані з порушенням вимог.
Організаційний внесок складає 160 гривень.
Організаційний внесок включає: верстку збірника, виготовлення
оригінал-макету, макетування, випуск збірника у форматі PDF.
Електронна версія збірника у форматі PDF буде розміщена на сайті
ВТЕІ КНТЕУ за адресою: http://www.vtei.com.ua (відділ наукової
роботи та міжнародної співпраці)
Реквізити для оплати організаційного внеску:
р/р ВТЕІ КНТЕУ № UA108201720313241001202004575
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
код ЄДРПОУ 01562987
Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково
вказати прізвище автора тез доповідей).
Отримувач платежу: Вінницький торговельно-економічний інститут
КНТЕУ
За довідками звертатися:
(0432) 55-04-21 (старший лаборант кафедри іноземної філології та
перекладу – Хейлик Вікторія Сергіївна)
(0432) 55-04-40 (лаборант кафедри права – Дубова Дана Сергіївна)
(0432) 55-04-11 (лаборант кафедри фізичного виховання та спорту –
Парфілова Світлана Олександрівна)

Запрошуємо до співпраці!

