
УВАГА
Тези  доповідей  та  статті,  які  не

відповідають вимогам, подані пізніше вказаного
терміну, не розглядаються.

Заявки на участь, тези доповідей  та (або)
статті  прохання  надсилати  до 20  березня  2019
року  на  електронну  адресу:
confeco.pgf@gmail.com

Реєстраційна картка учасника
конференції

Прізвище _______________________________
Ім’я ____________________________________
По батькові _____________________________
Організація _____________________________
________________________________________
Посада _________________________________
Вчене звання ____________________________
Науковий ступінь _________________________
Адреса  для  листування  (з  індексом)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон (служб./дом)_____________________
________________________________________
Факс ___________________________________
E-mail __________________________________
Тема доповіді  ___________________________
________________________________________
________________________________________
Планую:

 виступити з доповіддю (10-15хв.)
 виступити з інформацією (до 5 хв.)
 взяти участь як слухач
 друк тез
 друк статті

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

 ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА
 КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКА
АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПУ НААН

ІІ Всеукраїнська науково-практична
інтернет–конференція:

Стратегії інноваційного розвитку
природничих дисциплін: 

досвід, проблеми та перспективи

Інформаційний лист

М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
21 БЕРЕЗНЯ 2019 р.

Ш а н о в н і
 к о л е г и !

Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира

Винниченка запрошує Вас узяти участь у
роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної

інтернет–конференції:

«Стратегії інноваційного розвитку
природничих дисциплін: досвід,

проблеми та перспективи»,
 яка відбудеться 21 березня 2019 року
На  конференції  передбачається  розглянути

широкий  спектр  проблем  за  такими  науковими
напрямками:

 Регіональні  аспекти  збереження  біологічної
різноманітності

 Актуальні  мікробіологічні  та  біохімічні
дослідження

 Перспективні екологічні дослідження
 Теоретичні та прикладні хімічні дослідження
 Підготовки  вчителів  природничих  дисциплін  у

контексті реформування української школи
 Формування  наукового  світогляду  під  час

вивчення дисципліни  «Природничі науки»
 Теоретичні  і прикладні  фізико-географічні  та

суспільно-географічні дослідження.

До   участі   у   конференції
запрошуються  науково-педагогічні  працівники
навчальних  закладів,  вчителі,  аспіранти  та
здобувачі,  магістранти,  студенти,  інші  практичні
фахівці  та всі зацікавлені особи.

http://academy.ks.ua/
http://academy.ks.ua/


Адреса Оргкомітету:
25006   м.  Кропивницький,  пров.Театральний  8,
Центральноукраїнський  державний  педагогічний
університет  імені  Володимира  Винниченка,
природничо-географічний факультет.  

Робоча група оргкомітету
Мирза-Сіденко В.М., в.о. завідувача кафедри географії
та геоекології, кандидат біологічних наук, доцент;
Калініченко  Н.А., завідувач  кафедри  біології  та
методики  її  викладання,  доктор  педагогічних  наук,
професор; к.т. 095 464 54 88 
Подопригора  Н.В.,  завідувач  кафедри  природничих
наук  та  методик  їхнього  навчання,  доктор
педагогічних наук, доцент;к.т. 050 652 74 22
телефон  факультету (0522) 22-76-81

Секретар  оргкомітету:  Гулай Віталій
Володимирович., старший викладач  кафедри біології
та  методики  її  викладання, кандидат
сільськогосподарських наук;  к.т. 097 427  42 11
E-mail: confeco.pgf@gmail.com

Офіційні  мови  конференції: українська,  російська,
англійська. Тези доповідей, отримані оргкомітетом до
20 березня  2018  року,  будуть  видані  окремим
виданням і надіслані авторам до 30 березня 2019 р.

Місце та час проведення конференції

Україна,  м.  Кропивницький,  пров.  Театральний  8,
Центральноукраїнський  державний  педагогічний
університет   імені  Володимира  Винниченка,
природничо-географічний  факультет,     21  березня
2019 року з 1000 -1400 

Календар конференції
 Прийом тез та статей до 20.03.2019 р.
 Реєстрація учасників до 21.03.2019 р.
  Робота конференції: 21.03.2019 р .1000-1400 год.
 Підведення підсумків роботи конференції: 

21.03.2019 р. 1430 – 1530

Для публікації тез та статей доповідей конференції
авторам необхідно подати:

 тези  та/або  статті  (з  дотриманням  вимог  до
оформлення),;
 дані  про  авторів  на  окремому  аркуші   -
реєстраційна картка учасника конференції.

Автори  несуть  відповідальність  за  зміст  і
достовірність поданих матеріалів.
Оргкомітет  буде  вдячний  Вам  за  доведення  до
відома викладачів, аспірантів, магістрів, учителів і
зацікавлених  інформацією  про  проведення
конференції.
Матеріали  будуть  опубліковані  у  збірнику
конференції  (безкоштовно,  формат  pdf)  та
надіслані  учасникам  на  електронну  адресу,
зазначену в реєстраційній картці.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА
СТАТЕЙ:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 набір  в  редакторі  Word  2003,  2007,  2010;

збереження  у  форматі  .doc  українською,
російською чи англійською мовами;

 тип  шрифту  –  Times New Roman;  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;

 Малюнки виконувати в Microsoft Word. Скановані
малюнки  виконувати  з  роздільною  здатністю  не
менш ніж 300 dpi.

 тези  обсягом  до  2  сторінок  оформляються  за
зразком

Зразок оформлення тез
Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка
Калініченко Надія

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
текст тез …

СПИСОК ДЖЕРЕЛ
оформляється з урахуванням Національного стандарту

України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне

посилання. Загальні положення та правила складання»

 Сторінки не нумеруються.
 Назва файлу має  бути підписана українською

мовою  відповідно  до  прізвища  та  ініціалів
учасника конференції (наприклад,   Калініченко
Н. А.)

 До друку приймаються статті, де присутні
такі необхідні елементи:

1. анотації  українською (100-120 слів),  російською
(100-120  слів)  мовами  та ключові  слова  (5-10
слів);  розширена  анотація  статті  англійською
(2000-2200  знаків без пробілів) мовою та ключові
слова (вимога  наказу  № 1111  Монмолодьспорту
України  від  17.10.2012 р.  «Про  затвердження
порядку формування  переліку  наукових  фахових
видань України»). 

2. постановка  та  обґрунтування  актуальності
проблеми у загальному вигляді  та  їх  зв’язок  із
важливими  науковими  чи  практичними
завданнями;

3. 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;

4. мета статті,  формування цілей статті (постановка
завдання);

5. методи  дослідження (згідно  з  вимогами
міжнародних наукометричних баз);

6. виклад  основного  матеріалу  дослідження з
повним обґрунтуванням здобутих результатів;



7. висновки  з  дослідження  і  перспективи
подальших розробок 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»)

Технічні вимоги до оформлення статей
 набір  в  редакторі  Word  2003,  2007,  2010;

збереження  у  форматі  .doc  українською,
російською чи англійською мовами;

 тип  шрифту  –  Times New Roman;  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 10-12 сторінок друкованого тексту, без
нумерації сторінок.

Розміщення на сторінці
 У лівому верхньому кутку: УДК.
 У правому верхньому кутку: прізвище, ім’я та по

батькові (повністю), науковий ступінь, учене зван-
ня, посада, місце роботи.

  Через один інтервал по центру великими літерами
та жирним шрифтом – назва статті.

 Далі через один інтервал – текст статті.
 Покликання на наукову літературу в тексті подаю-

ться за таким зразком: [5, с. 80].
 Через  1  рядок  після  тексту розміщується  фраза

СПИСОК  ДЖЕРЕЛ  та  подається  список
використаних  джерел  (в  алфавітному  порядку)
відповідно  до  загальноприйнятих  вимог  до
бібліографічного опису наукової  літератури  (див.
журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. – №5).


