
Міністерство освіти і науки України 
Запорізька обласна державна адміністрація 
Запорізька державна інженерна академія 

 
Інформаційний лист 

Згідно з планом Міністерства освіти і науки України  
5-6 грудня 2008 р. у Запорізькій державній інженерній академії  

проводиться VІІІ Всеукраїнська науково - методична конференція на тему: 
 

 “Кредитно-модульна система підготовки фахівців” 
 

          Пропонуємо прийняти участь у роботі конференції і надіслати тези 
(доповіді) для розгляду на предмет опублікування у збірнику праць конференції. 
           1. Статті обсягом 5-6 сторінок, або тези до 3 сторінок, текстовий редактор 
MS Word, формат аркуша А-4, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 
1,5; поля – 2 см. Ліворуч, згори, знизу та праворуч, надрукованих українською або 
російською мовами (тверда копія), та електронна версія на дискеті чи 
електронною поштою. 
 Ліворуч перед назвою публікації треба вказати УДК, відцентрована назва 
публікації друкується великими літерами; прізвище та ініціали авторів, вчений 
ступінь, вчене звання, у дужках назва організації - через рядок маленькими 
літерами, далі через рядок – текст доповіді. Після тексту доповіді через рядок 
може бути приведений перелік  використаної літератури. 
 2. Термін подання доповідей до 15.10.08 р. відповідальному секретарю 
Зіновкіній В.П. (відділ інноваційних технологій, кімната 32а, телефон 223-85-30). 
 3. Адреса редколегії: 69006, Запоріжжя, пр. Леніна, 226, Запорізька 
державна інженерна академія. 
Телефони: 223-85-30,  223-84-25. 
Факс: (061) 212-38-87 
E-mail: domash_n@mail.ru 
 4. Приклад оформлення доповіді: 
 
УДК 342.813 
 
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДО 

ПОТРЕБ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ               
 

Іванов В.В., д.т.н., проф., Петров М.М., к.ф.-м.н., проф. (ЗДІА) 

 

 Наша країна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий 

європейський простір.  Сьогодні в умовах докорінних змін життєвих ..... 

Перелік використаної літератури: 

1   Спільна декларація міністрів освіти Європи  // Болонський процес: Документи. 

– К., 2004. – 25 с. 

Оргкомітет  
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