
Запрошуємо Вас
до участі в роботі конференції

«ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА»,
яка відбудеться 

17-18 травня 2019 року
в Центральноукраїнському державному педагогічному

університеті імені Володимира Винниченка

Пропонуються наступні напрямки роботи:
– інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо–математичної
і технологічної освіти;
– засоби сучасного навчального середовища;
– навчальний експеримент у природничо–математичній і технологічній освіті.

Матеріали будуть видані:

 у збірнику тез (обов’язкові для всіх);

 у  Наукових  записках  ЦДПУ  ім.  В.Винниченка (видання  фахове,  зареєстроване  в

наукометричній базі Copernicus);

 вагомі  наукові  результати  будуть  рекомендовані  до  друку  в  електронному фаховому

виданні «Інформаційні  технології  і  засоби  навчання»  з  тематики  ІКТ (за  окремими
вимогами)  journal.iitta.gov.ua

 (0522) 36-15-11 (Науковий центр)

 (0522) 30-89-39*246

Адреса E-Mail: nz.mvfkspu@gmail.com

ВИМОГИ до матеріалів для ЦДПУ ім. В.Винниченка:
Текст статті: обсяг 10-12 сторінок відповідно до вимог постанови ВАК (№ 5, 2009 р.),

шрифт 14, мова українська, російська, англійська, редактор Microsoft Word.
Тези: текст обсягом до трьох повних сторінок. Матеріали надсилати до 10 квітня 2019 року.
Електронний  варіант статті  і  тез  відправити  на  електронну  адресу:

nz.mvfkspu@gmail.com

Вартість друкування  статті  і  тез  в  ЦДПУ  35 грн. за  одну  сторінку  перерахувати  до
10.04.2019 р.

Адреса:  25006,  м. Кропивницький,  вул. Шевченка, 1  ЦДПУ  ім. В. Винниченка,  кафедра
фізики та методики її викладання.

Публікацію статті та тез можна оплатити у будь-якому відділенні ДБ "Приватбанк" в Україні
через термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою системи
Приват24 на рахунок:
ПАТ КБ "Приватбанк"
Поповнення карткового рахунку 
№ 4731185616195720
Вовкотруб Віктор Павлович

mailto:nz.mvfkspu@gmail.com
mailto:nz.mvfkspu@gmail.com


Бажано надіслати скан-(фото-)копію квитанції про оплату публікації на електронну адресу
nz.mvfkspu@gmail.com або точну сумму та час здійснення оплати.
Стаття обов’язково повинна містити наступні елементи:
–  анотації:  українською,  російською  мовами  (100-120  слів)  і  ключові  слова  (5-10  слів),
розширена анотація статті англійською мовою (не менше 2000 знаків) та ключові слова;
– постановка та обґрунтування актуальності проблеми;
– аналіз останніх досліджень і публікацій;
– мета статті;
– методи дослідження;
– виклад основного матеріалу дослідження;
– висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок з напрямку.

Для оформлення рекомендуємо скористатися електронним макетом.

Матеріали, що не відповідають тематиці і вимогам, не друкуватимуться.
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