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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 
«Природничі науки в системі освіти», 
яка відбудеться 26 березня 2015 року  

на природничо-географічному факультеті  
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

 
Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету – Ключко Зоя Федорівна – доктор біологічних наук, 
професор, завідувач кафедри біології та методики її навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 

Члени оргкомітету:   
Якимчук Руслан Андрійович – кандидат  біологічних наук, доцент кафедри 
біології та методики її навчання; 
 Соболенко Любов Юліанівна – кандидат  біологічних наук, доцент кафедри 
біології та методики її навчання; 
Красноштан Ігор Васильович  – кандидат  біологічних наук, доцент кафедри 
біології та   методики її навчання;  

     
 Відповідальний редактор: Тарногурська Катерина Анатоліївна 

  
Контактні телефони: роб. (04744) 5-05-43 (в робочі дні з 9.00 до 17.00) 
       моб. (098)-97-54-143 Тарногурська Катерина Анатоліївна  

 
Напрями роботи конференції: 

 Новітні здобутки біологічної науки на допомогу сучасній школі 
 Географія: наука і освіта 
 Шляхи вирішення екологічних проблем 
 Тенденції розвитку хімічної освіти в ХХІ столітті 

 
 
Робоча мова конференції – українська, російська. 
Тези виступів будуть видрукувані у збірнику матеріалів конференції. 
Для участі у конференції необхідно до 06.03.2015 року на електронну адресу -  

biology2012b@ukr.net надіслати:  
1) заявку для участі у Інтернет-конференції (форма заявки додається); 
2)  електронну версію тез доповідей, оформлених відповідно до вимог (інформація 

додається); 
3) копію квитанції про оплату. 
 



Фінансові умови 
Вартість публікації становить 25 грн за 1 сторінку тез. В ціну входить публікація тез 

доповідей в збірнику матеріалів конференції і поштові витрати для розсилки матеріалів 
конференції. 

 
 
Кошти надсилати за адресою: 

Природничо-географічний факультет, Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2 (корпус № 1), м. Умань, Черкаська обл., 
Україна, 20300 

Тарногурській Катерині Анатоліївні 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у Всеукраїнській науково-практичній  Інтернет-конференції 

«Природничі науки в системі освіти» 
 

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Учений ступінь, учене звання________________________________________________________________ 
Посада__________________________________________________________________________________ 
 
Установа_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Адреса___________________________________________________________________________________ 
 
Телефон_________________________________________________________________________________ 
E-mail____________________________________________________________________________________ 
Тема доповіді_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Запланована 
секція_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Дата «_____»___________ 20_____р. 
 

 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 Обсяг – від 3 сторінок. 
 Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см., 

поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. 
 Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив. 
 Мова  – українська. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Зразок оформлення тез: 
 

Ініціали і прізвище(а) автора (ів) 
Повна назва установи та її адреса 

  
 

Назва статті 
 

Власне текст 
 

Література*  
 

 
*Примітка: список літератури не обов’язково. В разі його наявності складається 

згідно вимоги ВАК України за номерним порядком. 
 
 


