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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні колеги! 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

запрошує Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 

«СУЧАСНІ ФІЗИЧНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ  

ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ»,  

яка відбудеться 24−25 листопада 2021 р.  

 

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

➢ Тенденції і основні напрями розвитку природничої освіти в контексті ідей Концепції  

Нової української школи. 

➢ Модернізація змісту загальної природничої освіти в умовах інтеграції і диференціації 

навчання. 

➢ Відбір та структурування змісту шкільної природничої освіти. 

➢ Математичні методи дослідження природних явищ як складова змісту природничої освіти 

на засадах міжпредметної взаємодії. 

➢ Формування ключових компетентностей здобувачів освіти в координатах STEAM-

орієнтованого освітнього середовища. 

 

Мови конференції: українська, англійська. 

 

Форма участі: очно-дистанційна. Передбачає публікацію тез в електронному збірнику, 

отримання програми конференції та електронного сертифікату учасника. Ви також можете 

взяти участь у конференції в якості доповідача без публікації тез доповіді у збірнику. 

Вартість: організаційний внесок становить 60 грн. 



Для участі у конференції необхідно: 

1. Заповнити анкету-заявку (за посиланням: https://forms.gle/gg23jJU2hoRM7pJMA). 

2. Підготувати тези доповідей (до 3 сторінок) та надіслати на адресу: 

nauka.kaf_famv@ukr.net, вказавши тему повідомлення: Матеріали конференції. 

3. Після підтвердження прийняття тез доповіді необхідно сплатити організаційний внесок та 

надіслати копію квитанції про сплату на електронну адресу nauka.kaf_famv@ukr.net. 
 

Основні дати: 

● Заповнення анкети-заявки та подання тез доповідей до 22 листопада 2021 р. 

● Розміщення матеріалів на сайті кафедри (https://famv.udpu.edu.ua/nauka/naukovi-

zakhody-kafedry) – 24-25 листопада 2021 р. 

● Відкриття конференції. Пленарне та секційні засідання – 24 листопада 2021 р. 

● Підведення підсумків. Закриття конференції – 25 листопада 2021 р. 
 

Отримання заявки на участь і відповідність оформлення тез буде підтверджено нашим 

листом-повідомленням електронною поштою. Матеріали конференції (сертифікат, програма, 

збірник тез доповідей) будуть надіслані на електронну адресу, що зазначена в анкеті учасника 

конференції. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів у разі невідповідності щодо 

тематики, змісту і оформлення представлених тез. 
 

Вимоги до оформлення: 

– гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль – 14 пт. 

–  перший рядок містить прізвище та ініціали автора/авторів (великі літери, розміщення по 

центру, жирний шрифт); 

–  наступний рядок містить вчений ступінь, звання, посада (курсив, розміщення по центру 

сторінки); 

– наступний рядок містить назву закладу освіти (курсив, розміщення по центру сторінки); 

– у наступному рядку - Е-mail авторів  (курсив, розміщення по центру сторінки). 

– заголовок тез друкується великими літерами (жирним шрифтом, розміщення по центру); 

–  пропустивши рядок, подають основний текст доповіді через 1,5 інтервали, розміщення за 

шириною сторінки, абзац – стандартний відступ – 1,25, поля – всі по 2 см. 

–  у кінці основного тексту подається список використаних джерел (курсив, жирний шрифт), 

оформлений у відповідності до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 

Ілюстративний матеріал виконується в розширенні 600dpi та підписами (Рис …, Назва …). 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

Дерев'янко А.С.  

кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук 

Уманський державний педагогічний  університет імені Павла Тичини 

Е-mail: ukrain@gmail.com 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Текст статті… 

Список використаних джерел 

 

1. Скрипник П.К. Використання інформаційних технологій у самостійній роботі студентів 

природничо-математичних спеціальностей. Збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету. 2021. Випуск 44. С.63-73. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Оплата організаційного внеску здійснюється за одну публікацію на розрахунковий рахунок     

UA40 820172 0313 26100 120100 4420, код ЄДРПОУ 02125639 (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини) з приміткою «за участь у конференції СФЗ-

ОІЗШПО, прізвище, ім’я, по батькові учасника». Оплату оргвнеску необхідно здійснювати як 

платіж за реквізитами. 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
(можна надіслати на адресу конференції nauka.kaf_famv@ukr.net  разом з тезами доповіді або 

заповнити за посиланням: https://forms.gle/gg23jJU2hoRM7pJMA) 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Місце роботи/навчання  

E-mail  

Мобільний телефон  

Тема доповіді  

Напрям для участі  

 

Контактні телефони:  

097-16-13-746 (Viber) – Юлія Володимирівна – координатор, відповідальний секретар 

конференції. 

067-95-29-194 (Viber) – Марина Вадимівна – координатор, відповідальний секретар редколегії 

збірника матеріалів конференції. 
 

 

Оргкомітет конференції 
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