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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«СТРАТЕГІЇ  ІННОВАЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ  ПРИРОДНИЧИХ  ДИСЦИПЛІН:

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 19 березня 2020 р.

на онлайн-платформі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна)

Тематичні напрями
1. Біологія і екологія.
2. Хімія.
3. Географія та природокористування.
4. Соціальна медицина, громадське здоров’я та гігієна.
5. Підготовка вчителів природничих дисциплін: європейський та вітчизняний досвід.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови участі в конференції 
Участь у конференції передбачає:

1) Публікацію  тез  в  електронному  збірнику  матеріалів  з  його  розміщенням  на  сайті
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені  Володимира
Винниченка:  http://  www  .  cuspu  .  edu  .  ua  /  ua  /  konferentsiy;

http://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy4


2) Обговорення матеріалів конференції (15.03 - 19.03.2020);
3) On-line виступ (19 березня 2020 р. 10.00-13.00), за бажанням.

Для  участі  в  інтернет-конференції  необхідно  до  14 березня  2020  року  надіслати  на
електронну  адресу  confer  .2020.  pgf  @gmail.com:  1)  заявку  про  участь  у  конференції  (назва
файлу: Прізвище_заявка); 2) тези доповіді (назва файлу: Прізвище_тези); 3) копію квитанції
про оплату організаційного внеску (назва файлу: Прізвище_квитанція).
Організаційний внесок у розмірі 50 грн учасники сплачують після повідомлення оргкомітету
про  готовність  прийняття  тез  до  друку  (рахунок  Приватбанку  №  5168  7573 5684 9275,
Остапенко Катерина Сергіївна, призначення платежу: оплата оргвнеску МНПК, ПІБ). Копію
квитанції  надсилають  на  електронну  адресу  confer  .2020.  pgf  @gmail.com.  Після  отримання
всіх  документів  тези  будуть  прийняті  до  публікації,  про  що  буде  повідомлено  учаснику
конференції.

Вимоги до оформлення рукописів 
Оргкомітет приймає тези доповідей об’ємом до 3 сторінок,  набрані  у редакторі  Microsoft
Word у вигляді комп’ютерного файлу формату А4 з розширенням *.doc. Шрифт тексту –
Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,25, усі поля сторінок –
20  мм.  Сторінки  не  нумеруються,  переноси  слів  не  допускаються.  Посилання  в  тексті
вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка.

Таблиці, карти, рисунки, діаграми, схеми повинні бути включені в текст за допомогою меню
«вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Вирівнюються по центру. Підписи знизу окремим
абзацом, шрифт «Times New Roman», напівжирний, розмір шрифту 11. Таблиці повинні мати
заголовок (над таблицею окремим абзацом). Рисунки та карти подаються окремими файлами
у форматі: *.jpg, *.gif, *.tif.

Структура публікації (тез) 
Перший  рядок  –  прізвище  та  ініціали  автора  (шрифт  жирний  курсив,  вирівнювання  по
правому краю). Студенти вказують також посаду і прізвище наукового керівника (наприклад,
Науковий керівник – проф. Калініченко Н.А.). 
Другий рядок – назва навчального закладу (вирівнювання по правому краю). 
Третій  рядок  (після  однорядкового  відступу)  –  назва  тез  (великими  літерами,  шрифт  –
жирний, вирівнювання по центру. 
Текст тез (вирівнювання по ширині). 
Після тексту тез робиться однорядковий відступ і подається список інформаційних джерел.

Шаблон заявки

Заявка учасника Міжнародної науково-практичної інтернет конференції
«Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та

перспективи»
Прізвище,  ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Науковий керівник (для студентів)
Організація
Посада
Тема доповіді
Напрямок
Форма участі («он-лайн» виступ, очна або заочна)
Адреса
Контактний телефон
E-mail

mailto:confer.2020.pgf@gmail.com
mailto:confer.2020.pgf@gmail.com


Зразок оформлення тез доповіді

Важливі дати
14.03.2020 – завершення реєстрації та подання матеріалів
15.03 - 19.03.2020 -  обговорення матеріалів
19.03. 2020 (10.00-13.00) – on-line режим конференції, виступи та їх обговорення

Учасникам  конференції  буде  розіслано  на  зазначену  у  заявці  електронну  адресу: 1)
програму конференції: 2) збірник матеріалів конференції; 3) сертифікат про участь (у
форматі .pdf).

Контакти оргкомітету 

E-mail: confer  .2020.  pgf  @gmail.com

Контактні телефони: 

+380509177660 - секретар оргкомітету (Вовк Валентин Михайлович)
+380680633027 - технічний секретар (Остапенко Катерина Сергіївна)

Оргкомітет конференції

Калініченко Н.А. 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка
 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Текст…
СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015, а для
іноземних видань - за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association
Style  http://nbuv.gov.ua/node/929).
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