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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ, 

СТУДЕНТИ! 

 

       Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської інтернет-конференції «Про-

фесійна підготовка фахівця в контексті потреб 

сучасного ринку праці», яка відбудеться 17 

лютого 2016 року на базі Вінницького 

національного аграрного університету. 
 

      Тематика інтернет-конференції: проблеми 

та перспективи професійної підготовки майбутніх 

фахівців в умовах сучасного ринку праці.  

 

Секція №1. Сучасна педагогіка у світлі 

пріоритетів цивілізації. 

Секція №2. Теоретико-методологічні проблеми 

професійної підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах. 

Секція №3. Сучасні технології формування 

професійної компетентності майбутнього 

фахівця. 

 Секція №4. Навчально-методичне забезпечен-

ня професійної підготовки майбутніх 

випускників в умовах інформаційного 

суспільства. 

Секція №5. Формування професійної 

мобільності майбутніх випускників вищих 

навчальних закладів. 
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УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Робоча мова інтернет-конференції українська, 

російська, англійська. 

 

2.Для участі в роботі інтернет-конференції необхідно 

до 15 лютого 2016 року надіслати  заявку учасника, 

скановану копію квитанції про оплату, 

електронний варіант статті. Файли у папці з 

назвою секції назвати за прикладом: zayavka 

Petrenko, artical Petrenko, chek Petrenko та 

відправити на електронну адресу 

anatol.u.ostrowski@gmail.com 

 

3.Оргкомітет конференції планує розмістити статті 

на веб-сторінці за адресою http://socrates.vsau.org. 

 

4.Организаційний внесок – 90 грн. (в оргвнесок 

входить оплата за розміщення на сайті, верстка 

макету, редагування текстів). 

 

Реквізити для оплати:  

Отримувач: Вінницький національний 

аграрний університет МФО 820172  Р/р 

31256282102055 код 00497236 банк 

Держказначейства служба м. Київ. 

 

Обов’язково вказати прізвище учасника та 

призначення платежу (за участь в інтернет-

конференції 17 лютого 2016 року). 
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