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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь

у Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки»
Конференція відбудеться 25-26 травня 2017 року у м. Київ в
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
Основні тематичні напрями роботи конференції
 дослідження в галузі теплофізики дисперсних і полімерних матеріалів;
 історія, методологія і методи навчання фізико-математичних дисциплін у ВНЗ;
 сучасні комп’ютерні технології в освіті і науці;
Календар конференції















прийом заявок на участь у конференції – до 5 травня 2017 року;
формування програми конференції, розсилання запрошень учасникам – до 10 травня 2017 року;
25 травня 2017 року
реєстрація учасників 25 травня 2017 року з 0900 до 1000; ауд. 231 головного корпусу університету;
відкриття конференції – 1000 (ауд. 231);
пленарне засідання 1015 - 1300;
кава - брейк 1305 - 1325 (ауд. 255);
культурні заходи 1330 - 1530;
кава - брейк 1530 - 1600 (ауд. 255);
робота секцій 1600 - 1800;
круглий стіл, формування рішень конференції 1800 - 1830;
вечеря, концертна програма 1900.
26 травня 2017 року
робота секцій 1000 - 1300;
обідня перерва 1300 - 1400;
круглий стіл, підведення підсумків, урочисте закриття 1400 - 1500.
Організаційні питання







заявка на участь подається шляхом заповнення електронної форми за адресою
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfslJZevMo5ImRo6rrw5u4k_k_DIsGIjcirzyYGwo
t1NjcGjg/viewform до 5 травня 2017 року (обов’язково вказувати тематичний напрям
роботи конференції);
після отримання заявки буде надіслано запрошення для участі у конференції;
регламент конференції: пленарна доповідь – до 10 хв., доповідь у секціях – до 7 хв.;
повідомлення – до 5 хв;
текст тез за темою доповіді необхідно надіслати до 10 травня в електронному вигляді на
e-mail оргкомітету: dirkivc@ukr.net;





питання оргвнеску та публікації тез (статті) у науковому виданні узгоджується після
електронної реєстрації за вищевказаним посиланням;
оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд – за рахунок організації відрядника
або за власний кошт;
у разі неможливості взяти особисто участь у конференції, пропонуємо Вам надіслати на
е-mail dirkivc@ukr.net текст тез виступу, його буде опубліковано за умови сплати
вартості публікації. Передбачається також інтернет-трансляція виступів.

Вимого до оформлення тез
- Набір тексту: редактор Microsoft Word (збереження документу – тип файлу: Документ Word
97- 2003(*.doc)).
- Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація – книжкова, розмір – А4 (21,0 29,7 см).
- Шрифт: Times New Roman. Розмір: вихідні дані автора (авторів), назва і текст тез – 12 pt;
література, анотації – 10 pt.
- Міжрядковий інтервал: одинарний.
- Вирівнювання: вихідні дані автора (авторів) – по правому краю; назва і слово «Література» –
по центру; текст тез, список літератури, анотації – по ширині (переноси слів не допускаються,
між словами допускається лише один пробіл, табуляцію не застосовувати).
- Абзац: 5 мм.
- Обсяг тез: до трьох повних сторінок разом з рисунками, таблицями, літературою та
анотаціями.
- Стиль тексту: Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.
- Схеми, графіки, діаграми, рисунки і таблиці нумеруються і підписуються. Всі об’єкти, які не
виконані в текстовому редакторі зберігаються у форматі JPG чи TIF.
- Формули в статтях мають бути набрані за допомогою вбудованого в Word редактора формул
або за допомогою редактора формул MathTape. Розмір: звичайний – 12 pt, індекс – 58%, малий
індекс – 42%, символ – 150%, малий символ – 100% (за потреби формули нумеруються).
- Не рекомендується користуватися автоматичною нумерацією.
Матеріали розміщуються в такій послідовності:
- 1-й рядок: прізвище та ініціали автора
- 2-й рядок: науковий ступінь, вчене звання або інший статус учасника.
- 3-й рядок: посада, назва організації, в якій автор навчається або працює.
- 4-й, 5-й і 6-й рядки (для аспірантів і магістрантів): науковий керівник – прізвище, ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада, організація.
- 7-й рядок: місто, країна.
- 8-й рядок: адреса електронної пошти автора
- Наступний рядок залишається порожнім.
- НАЗВА ТЕЗ.
- Наступний рядок залишається порожнім.
- Далі друкується текст тез.
- Після тексту тез один рядок пропускається.
- Література
- Першоджерела в списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку. Номер
посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках. При необхідності після коми
вказуються конкретні сторінки ([1] або [1, с. 12])
- Далі через рядок друкується анотація мовою, якою написані тези.
- Наступний рядок залишається порожнім.
- Далі друкується анотація англійською мовою.
ЗРАЗОК 1
Прізвище та ініціали автора
науковий ступінь, вчене звання,
посада, організація,
місто, країна
e-mail
НАЗВА
(по центру, прописними напівжирними, через інтервал після даних про автора)

Текст тез …(через інтервал після назви, з абзацу).
Рис. 1. Назва рисунка
Література
(по центру,напівжирними, через інтервал після тексту тез)
1. (не використовувати автосписок)
2. …
Анотація мовою, якою написані тези.
Прізвище, ініціали автора. Назва.
Анотація. Текст мовою, якою написані тези до 5 рядків.
Ключові слова: …
Анотація англійською мовою
Full name. Title.
Abstract.. English text is not more than 5 lines.
Key words: …
ЗРАЗОК 2 (для аспірантів і магістрантів)
Прізвища та ініціали автора
статус учасника (аспірант, магістрант)
організація,
Науковий керівник – прізвище, ініціали
науковий ступінь, вчене звання,
посада, організація,
місто, країна
e-mail
НАЗВА
(по центру, прописними напівжирними, через інтервал після даних про автора)
Текст тез …(через інтервал після назви, з абзацу).
Рис. 1. Назва рисунка
Література
(по центру,напівжирними, через інтервал після тексту тез)
1. (не використовувати автосписок)
2. …

Анотація мовою, якою написані тези.
Прізвище, ініціали автора. Назва.
Анотація. Текст мовою, якою написані тези до 5 рядків.
Ключові слова: …

Анотація англійською мовою.
Full name. Title.
Abstract.. English text is not more than 5 lines.
Key words: …
Доповіді учасників конференції оформлені як статті обсягом 6-8 сторінок, після
рецензування можуть бути рекомендовані до друку у фаховому збірнику Науковий часопис
НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі, Журналі
“Фізика і хімія твердого тіла” Фізико-хімічного інституту ДВНЗ "Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника" (м. Івано-Франківськ, Україна)
Вимоги до оформлення статті

Статті до збірника наукових праць обсягом 6 – 12 повних сторінок + електронний
варіант у форматі Word 7, що надсилаються до редакції збірника, мають відповідати
вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 Форма 23)
Мова рукопису: статті до збірника – українська, російська, англійська.
Текст статті друкується на білому фоні формату А – 4. Всі поля – 20 мм. Шрифт - Times
New Roman. Кегль – 14. Інтервал – 1,5. Малюнки виконуються векторною графікою.
Скановані малюнки виконуються з роздільною здатністю не менш 300 dri. Формули –
виконати в Microsoft Equation 3.0. Сторінки не нумеруються. Підписи до рисунків і список
використаної літератури (у режимі „Список”) виконується шрифтом: кегль – 12 (курсив).
Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (наприклад: [1, с. 56]; [4, с. 89
– 90]). Список використаних джерел друкується в алфавітному порядку за вимогами до
оформлення літературних джерел.
_____________________
Зразок
Шевчук В.Д.
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Анотація з переліком ключових слів українською, російською, англійською мовами (по
2-3 речення).
Основний текст статті.
Використані джерела:
1.
2.

Адреса оргкомітету
01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9, НПУ імені М.П. Драгоманова,
кафедра методології і методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
(тел. +38-044-288-25-59, вул. Пирогова, 9)
Горбачук Іван Тихонович – кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
тел. +38-044-239-30-49
(050)-5354855 (моб.)
Шут Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, академік Національної
академії педагогічних наук України, академік АНВО України, професор, завідувач кафедри
загальної та прикладної фізики
тел. +38-044-239-30-92
Сергієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, в.о. декана
факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації
тел. +38-044-239-30-24
Диспетчер для зв’язку:
Пудченко Сергій Анатолійович (066)-967-98-37 (моб.);
Контакти
Січкар Тарас Григорович (067)4096185 (моб.)
Мусієнко Юлія Анатоліївна (095)3975225, (067)2314432 (моб.)
Довідки: тел.: (044) 288-25-59, (044) 234-72-68 (факс) - кафедра методології і методики
навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
е-mail: kaf_metodologyi@ukr.net
Cтатті надсилати за адресою: dirkivc@ukr.net

Місце проведення конференції
м. Київ, вул. Пирогова, 9, зала засідань Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова
(станція метро «Університет»)

