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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

Шановні колеги ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
“Навчання фізики і астрономії у загальноосвітніх школах України: традиції 

і інновації”,  яка відбудеться 15-16  жовтня 2015 року в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

 
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 Методологія проектування, організації і управління навчально-виховним 
процесом з фізики і астрономії у загальноосвітній школі  

 Формування змісту загальної фізичної і астрономічної освіти  
 Технології навчання фізики і астрономії в загальноосвітніх навчальних 

закладах різних типів 
 Засоби навчання фізики і астрономії в основній і повній середній школі 
 Підготовка майбутніх учителів фізики і астрономії в контексті 

неперервної педагогічної освіти   
 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі,  
докторанти, аспіранти, вчителі та інші фахівці в галузі освіти. 

 
Адреса проведення конференції: Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2 (корпус № 2), фізико-
математичний факультет, м. Умань, Черкаська обл., 20300. 
 

Регламент роботи 
 доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.; 
 доповідь на засіданні секції – до 10 хв.; 
 виступ-повідомлення – до 5 хв.; 
 мова матеріалів, доповідей та виступів: українська, російська, англійська. 

 
Форми участі в конференції 



 публікація матеріалів; 
 публікація матеріалів + усна доповідь; 
 усна доповідь; 
 участь без доповіді та публікації. 

 
Матеріали конференції 

Повні тексти статей будуть опубліковані у Збірнику наукових праць Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що входить до 
переліку наукових фахових видань. 
 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Прийом заявок, матеріалів, організаційних внесків –  до 7 вересня 2015 р. 
 Повідомлення про участь у конференції – до 5 жовтня 2015 р. 
 Реєстрація учасників конференції – 15 жовтня 2015 р. (з 09.00 до 10.00 за 

адресою: м. Умань, вул. Садова, 2 (корпус № 2), 
 
Відкриття конференції – (ауд. 216) 15 жовтня 2014 р. о 10.00 год. 

 
Терміни та умови подачі статей і заявок на участь 

Заявку на участь та/або статтю для публікації у Збірнику наукових праць 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
потрібно надіслати на електронну адресу організаційного комітету 
shuter@meta.ua до 7 вересня 2015 року. Після прийняття матеріалів слід 
надіслати на адресу оргкомітету електронну скан-копію документа про оплату 
публікації статті у збірнику та/або оргвнеску. 
 
Організаційний внесок – 100 грн., просимо надсилати на адресу: 
20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2 УДПУ, кафедра фізики і 
астрономії та МВ  Декарчук М.В. 
 

Призначення платежу: прізвище, ім'я, по-батькові учасника за публікацію 
статті та/або оргвнесок за участь в конференції. 

Вартість оргвнеска включає часткові витрати на організацію конференції, 
видання програми та публікацій. 

2. Вартість публікації статті у Збірнику наукових праць УДПУ складає 30 
грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А-4. Вимоги до статей 
додаються. 

Видання програми та Збірника наукових праць заплановано до початку 
конференції. Учасники отримають збірник під час роботи конференції особисто 
чи поштою після її завершення. 

Оргкомітет залишає за собою право на відхилення статей, якщо вони не 
відповідають вимогам або не підтверджено оплату їх публікації. 

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти 
участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет. 



 
ЗАЯВКА учасника конференції 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «“Навчання 
фізики і астрономії у загальноосвітніх школах України: традиції і 

інновації”», 
яка відбудеться 15, 16 жовтня 2015 року 

Прізвище, ім.’я, по батькові  
Контактні телефони (дом., роб., моб.) 
Е-mail  
Повна адреса для листування (П.І.П., вул., місто, поштовий індекс, 

країна) 

Місто Указується тільки назва населеного 
пункту 

Організація Повна назва організації 
Підрозділ Указати факультет (кафедру, 

лабораторію тощо) 

Посада Указується тільки посада без 
розширень (наприклад, професор) 

Вчений ступінь Указується цілком, наприклад: доктор 
економічних наук. 

Вчене звання  
Форма доповіді (пленарна, секційна, 
дистанційна) 

 

Назва доповіді укр. мовою  
Напрям конференції  
Необхідні технічні засоби  
Дата приїзду (вказати у форматі: 
дд.мм.рр чи поставити прочерк, якщо 
не приїдете) 

 

Дата від'їзду (вказати у форматі: 
дд.мм.рр чи поставити прочерк, якщо 
не приїдете) 

 

Потреба в проживанні  
Дата подачі заявки  
 

Адреса організаційного комітету 
Університет імені Павла Тичини 
вул. Садова 2, 
м. Умань 



Черкаська область 
Україна 
20300 
E-mail: shuter@meta.ua 

 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Навчання фізики і астрономії у загальноосвітніх школах України:  
традиції і інновації”,   

яка відбудеться 15-16 жовтня 2015 року 
УДПУ ім. П. Тичини, м. Умань 

 
Довідкова інформація 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 
 (04744) 5-90-84  Деканат фізико-математичного факультету 

 
Вимоги щодо оформлення статей у Збірнику наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

До збірника входять статті, у яких розглядаються актуальні проблеми 
удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, 
висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук. 
Структура публікації: 
Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії 
ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1: 

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. 

 Формування мети статті (постановка завдання). 
 Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 
 Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 
 Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК 

(Бюлетень ВАК №3, 2008 р.). 
Посилання на використанні джерела оформляються у квадратних дужках, де 
через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні 
(зразок [4, с. 56]). 
Порядок розміщення матеріалу:  
 
В першому рядку зліва – шифр УДК, у другому справа – прізвище та ім’я, 
нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (без 
скорочень). Через рядок по центру великими літерами – назва статті. 



Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення 
після назви статті анотацій (7–8 рядків) та ключових слів трьома мовами 
(українською, російською та англійською) (інтервалом 1). 

Анотування наукового тексту 
Обсяг анотації для заміток і коротких повідомлень – 500 друкованих знаків, для 
більшості статей – 1000, для документів великого обсягу – 2500 друкованих 
знаків. Рекомендований середній обсяг анотації наукового тексту – 850 знаків 
(приблизно 0,5 сторінки формату А-4 через 1,5 інтервали). 
Анотація подається паралельно українською, російською та англійською 
мовами. 

Зразки анотацій наукових текстів 
Горбань О. Управління взаємодією навчальних закладів різного рівня у навчально-
виховному комплексі / О. Горбань, В. Огаренко, О. Тягушева // Освіта і управління. – 
2008. – № 2–3. – С. 64–69. 
Розглянуто реалізацію механізмів управління безперервним навчанням особистості у 
конкретному вищому навчальному закладі приватної форми власності в межах широкого 
Навчально-наукового комплексу, до складу якого входять навчальні та наукові заклади 
різного рівня і різної форми власності. Окреслено основні завдання Комплексу, заснованого 
Класичним приватним університетом (Гуманітарним університетом «ЗІДМУ»), до складу 
якого входять 10 ВНЗ ІІІ–ІV р.а. та 18 ВНЗ І–ІІ р.а., 122 ЗНЗ, 4 ПТНЗ, 3 наукові заклади. 
Охарактеризовано важелі якісної підготовки фахівців усіх рівнів, а саме: забезпечення 
закладу висококваліфікованим науково-педагогічним персоналом; розширення спектра 
спеціальностей, за якими ведеться підготовка спеціалістів; надання пільг в оплаті за 
навчання випускникам закладів освіти – членів Науково-освітнього комплексу; 
демократична, раціональна і ефективна система управління Комплексом. Розкрито форми 
взаємодії учасників Комплексу, роль науково-методичної ради Комплексу, на засіданнях якої 
обговорюються певні питання з організації і забезпечення навчальної роботи у класах 
Гуманітарного університету та професійно-орієнтаційної роботи. Як яскравий приклад 
успішної діяльності Комплексу подано дані про динаміку зростання чисельності учасників 
Комплексу і кількості вступників на перший і старші курси університету з навчальних 
закладів – учасників Комплексу в 1999–2007 рр., а також дані про навчання співробітників 
закладів – учасників Комплексу – в магістратурі та аспірантурі університету. 
При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги: 
Загальний обсяг 8–10 сторінок друкованого тексту формату А-4. 
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, 
абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF. 
У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), 
тире (–), апостроф (’). 
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом 
або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не 
менше 300 dpi. 
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають 
автори. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію 
наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем. 
Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. 
Статті не рецензуються і не повертаються. 
До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: 
прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада 



та повна назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та 
індекс), контактні телефони, e-mail. 
Статті, подані з порушеннями зазначених вимог, редакційна колегія не 
розглядає. 

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу shuter@meta.ua 
у вигляді прикріплених файлів (стаття(і) + заявка + копія документа про оплату)  
 
На одну публікацію надсилається один авторський примірник збірника. 


