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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
17-22 жовтня 2016 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира 

Винниченка відбудеться ІІІ Міжнародна скайп-Інтернет конференція: в Інтернет режимі обговорення статей з 

17 по 22 жовтня; у скайп режимі виступи з 10 до 13 години 21 жовтня 2016 року 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» 
 

 

Основні напрямки роботи конференції: 
- Історико-генезисний розвиток природничо-математичних наук та технологій. 

- Актуальні проблеми природничо-математичної освіти та технологій. 

- Інноваційні підходи до формування навчального експерименту у середній та вищій школі. 

- Розвиток психолого-педагогічної освіти в умовах сучасної парадигми. 

- Методологічні та методичні аспекти формування професійної компетентності в 

процесі навчання на засадах сталого розвитку. 

 

Голова оргкомітету: 

Семенюк О.А. – доктор філологічних наук, професор, ректор КДПУ ім. В.Винниченка 

Заступник голови: 

Садовий М.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка 

Оргкомітет: 

Акіра Іон – доктор фізико-математичних наук, конференціар, завідувач кафедри математичних і природничих 

наук Інституту педагогічних наук м. Кишинів, Республіка Молдова; 

Болілий В.О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформатики КДПУ 

ім. В. Винниченка, системний адміністратор; 

Величко С.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання 

КДПУ ім. В. Винниченка; 

Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання 

КДПУ ім. В. Винниченка; 

Головко М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з 

наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України; 

Гур’янова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної 

підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка; 

Довга Т.Я. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти КДПУ 

ім. В. Винниченка; 



 

Імашев Гізатулла Імашевіч – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики і технічних дисциплін 

Атирауського державного університету імені Х. Досмухамедова, м. Атирау, Республіка Казахстан; 

Лівіцька І.А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики германських мов факультету іноземних 

мов КДПУ імені В.Винниченка; 

Мартинюк М.Т. – доктор педагогічних наук, професор, член-коресподент Академії педагогічних наук 

України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини;  

Подопригора Н.В. – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання 

КДПУ ім. В. Винниченка; 

Ріжняк Р.Я. – доктор історичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету КДПУ 

ім. В. Винниченка; 

Трифонова О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання 

КДПУ ім. В. Винниченка; 

Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання 

КДПУ ім. В. Винниченка. 

Цинкова А.К. - професор, доктор по філософії кафедри навчання та інформаційних технологій Тракійського 
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Секретарі оргкомiтету 

Суховірська Людмила Павлівна – аспірант кафедри фізики та методики її викладання КДПУ ім. В. Винниченка; 

Хомутенко Максим Володимирович – аспірант кафедри фізики та методики її викладання КДПУ ім. В. Винниченка. 

Умови участі у конференції 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі і 

викладачі загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, фахівці-практики, докторанти, 

аспіранти, студенти. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 10 жовтня 2016 року надіслати в 

електронному вигляді на електронну адресу conf.mvf.kspu@gmail.com такі матеріали: 
- заявку на участь (заповнити Google Forms за посиланням: http://goo.gl/forms/MnWKuZDHAEtUlvJX2); 

- тези доповідей до 3 сторінок (назва файлу «прізвище_тези»); 

- текст статті 8-12 сторінок (назва файлу «прізвище_стаття»); 

- електронну версію розширеної анотації статті (2000 знаків без пробілів) англійською мовою, яка 

буде розміщена на web-сторінці видання відповідно до наказу № 1111 Монмолодьспорту України 

від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань 

України» (кількість сторінок розширеної анотації не входить до загальної кількості сторінок статті 

і не потребує додаткової оплати) (назва файлу «прізвище_анотація»); 

- науковцям, які не мають наукового ступеня, необхідно подати витяг з протоколу засідання фахової 

кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену рецензію наукового керівника; 

- статті студентів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником; 

- переказ за послуги друку тез та статті; 

- копію платіжного доручення або переказу, з вказаним прізвищем автора (обов’язково) статті, в файлі з 

назвою «прізвище_оплата». 

За участь у конференції учасники отримають сертифікат. 

Після отримання перелічених документів на Вашу електронну пошту буде надіслано запрошення для 

участі у конференції. 

Доповіді учасників конференції буде: 

– розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.kspu.kr.ua; 

– надруковано у збірнику тез. 

Статті обсягом 8-12 сторінок, оформлені належним чином (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), 

будуть надруковані в збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної 

і технологічної освіти», який внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено 

постановою президії ВАК України від 25 січня 2013 р. № 54). 

Наклад збірника тез та фахового збірника статей буде визначатися з розрахунку «одна стаття (теза) – 

один примірник». Співавторам можуть бути заплановані додаткові примірники за додаткову оплату, якщо це 

буде замовлено в заявці на участь у конференції. 

 

Детальна інформація щодо вимог до оформлення статей та тез на сайті лабораторії дидактики фізики: 

http://ldf-kr.at.ua/ 



 

 

Вартість публікації однієї сторінки статті та тез – 25 грн. 
 

Публікацію статті можна оплатити в будь-якому відділенні КБ «Приватбанк» в Україні через 

термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою Приват 24 на рахунок:  

ПАТ КБ «Приватбанк»  

Поповнення карткового рахунку  

№ 5168742064636214  

Суховірська Людмила Павлівна  

Контактний телефон: +38 066-157-48-33; +38 096-662-21-73 

Відповідальна: Суховірська Людмила Павлівна – аспірантка кафедри фізики та методики її викладання 

КДПУ ім. В. Винниченка. 

 

Вимоги до оформлення авторського оригіналу 

До друку приймаються статті, де присутні такі необхідні елементи: 

– постановка проблеми у загальному вигляді та їх зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спираються 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

– формування цілей статті (постановка завдання); 

– методи дослідження (згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз); 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих результатів; 

– висновки і перспективи подальших розвідок напряму. 

(Відповідно до вимог пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 року № 1-02/3 «Про публікації 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата») 

 

Вимоги до оформлення статей: 

– набір в редакторі Word 2003, 2007, 2010; збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи 

англійською мовами; 

– тип шрифту – TimesNewRoman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; 

– формат А4; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 20 мм; знизу і зверху – 25 мм; 

– типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив; 

– копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами; 

– обсяг статті 8-12 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок. 

 
Розміщення на сторінці: 

– В лівому верхньому кутку УДК. Посередині тексту великими літерами жирним шрифтом назва статті.  

– Через один інтервал нижче посередині тексту повністю ім’я і прізвище, у дужках місто.  

– Далі через один інтервал анотація та ключові слова (5-10) українською, російською, англійською 

мовами. 

– Анотації і ключові слова подаються з абзацу українською, російською мовою (5-6 рядків) та англійською 

мовою (10-12 рядків) після назви статті, через 1 інтервал, кегль 14, шрифт – курсив; ключові слова - 

жирним шрифтом. Анотації містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті. 

– Обсяг статті не менше 0,5 друк.аркуша (8-12 сторінок). 

– Посилань в тексті має бути не менше 5. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким 

зразком: [5, с. 80], де 5 – номер джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька 

наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97]. 

– Через рядок після тексту статті після слова «БІБЛІОГРАФІЯ» в алфавітному порядку подається 

бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури 

(див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2008. – № 3). 

– На останній сторінці обов’язково подати відомості про автора із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 

(повністю), посади, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, посада, наукове звання, вчена 

ступінь, контактні телефони. Всі дані подаються без скорочень. Коло наукових інтересів автора 

(обов’язково). 
 

Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються! 

Відповідальність за зміст статті та достовірність посилань несуть автори. 
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Постановка проблеми. 

Аналіз актуальних досліджень. 

Мета статті. 

Методи дослідження. 

Виклад основного матеріалу. 

Висновки. 

Перспективи подальших наукових розвідок. 
 

БІБЛІОГРАФІЯ 

Через рядок після тексту статті після слова «БІБЛІОГРАФІЯ» в алфавітному порядку подається бібліографія 

відповідно до вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК 

України». – 2008. – № 3). 
 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

(Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; організація; вуз, посада; коло наукових інтересів). 
 

Вимоги до оформлення тез: 

Тези оформлювати за зразком відповідно до наступних вимог: обсяг – до 3 сторінок (з літературою 

включно); формат А4, орієнтація – книжна, поля – по 2,5 см; шрифт – TimesNewRoman, 14 пт; інтервал – 1,5; 

абзац – 10 мм; рисунки і фотографії – у форматі JPG або TIF; посилання на джерела – у квадратних дужках [5, 

с. 80], [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97]. 

 

Зразок оформлення тез доповідей: 

Ім’я та прізвище автора  

(організація, місто) 
 

НАЗВА 

(по центру жирними прописними через інтервал після даних про автора) 
 

Текст … (через інтервал після назви абзацу) 

Таблиця 1 

Назва таблиці 
 

Рис. 1. Назва рисунка 

БІБЛІОГРАФІЯ 

(в алфавітному порядку подається бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо 

бібліографічного опису наукової літератури) 
 

Оргкомітет конференції 


