
Запрошуємо Вас 

до участі в роботі конференції «ЗАСОБИ І 

ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА», яка відбудеться  

18-19 травня 2018 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 (видання 

фахове),  

 за бажанням в електронному фаховому 

виданні «Інформаційні технології і засоби 

навчання» з тематики ІКТ за окремими 

вимогами  http://www.ime.edu-ua.net/ 

 (0522) 36-15-11 (Науковий центр) 

 (0522) 30-89-39*246 

Адреса E-Mail: nz.mvfkspu@gmail.com 

 

ВИМОГИ до матеріалів для ЦДПУ: 

Текст статті: обсяг 10-12 сторінок 

відповідно до вимог постанови ВАК (№ 7-65/1 від 

15.01.2003 р.), шрифт 14, мова українська, 

російська, англійська, редактор Microsoft Word 

2003, 2007, 2010. 

Розміщення тексту: за зразком оформлення 

матеріалів. 

Ілюстрації виконуються векторною графікою 

безпосередньо у тексті. 

Папір білий, формат А4 (210 297). 

Відомості про авторів (на окремому аркуші). 

 

Тези: текст обсягом до трьох повних сторінок. 

Матеріали надсилати до 10 березня 2018 року за 

адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, кафедра фізики та 

методики її викладання. 

Електронний варіант статті і тез відправити 

на електронну адресу: nz.mvfkspu@gmail.com 

 

Вартість друкування статті і тез в ЦДПУ 

30 грн. за одну сторінку перерахувати до 

10.03.2018 р. 
Публікацію статті та тез можна оплатити у 

будь-якому відділенні КБ "Приватбанк" в Україні 

через термінал самообслуговування або касу, або 

через мережу Інтернет за допомогою Приват24 на 

рахунок: 

ПАТ КБ "Приватбанк" 

Поповнення карткового рахунку  

№ 4731 1856 0763 6088  

Соменко Дмитро Вікторович 

 
Бажано надіслати скан-(фото-)копію квитанції про 

оплату публікації на електронну адресу 

nz.mvfkspu@gmail.com або точну сумму та час 

здійснення оплати. 

 

Матеріали, що не відповідають тематиці і 

вимогам, не друкуватимуться. 

 

Розмір оргвнеску для учасників конференції 

буде повідомлено у запрошенні. 

 
До заявки на участь в роботі конференції 

подати окремим документом інформацію по 
кожному з авторів статті (тез) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
учасника конференції 

«Засоби і технології сучасного навчального 
середовища» 

Прізвище _______________________________  
Ім’я ___________________________________  
По-батькові ____________________________  
Вчений ступінь __________________________ 
 _______________________________________  
Вчене звання ____________________________  
Місце роботи ___________________________  
Посада _________________________________  
Коло наукових інтересів __________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________  
Адреса для листування ___________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________  
E-mail: _________________________________  
Телефон: (код) __________________________  
Планую взяти участь у роботі конференції  
Так__________, Ні_________,  
Тема статті: ___________________________ 
 _______________________________________ 
 _______________________________________  
Під час доповіді використовуватиму такі  
засоби: 
________________________________________ 
 

Матеріали доповіді і переказ надіслані 
«     »                                                 .. 

 
Підпис _________________________________  
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Співголови: 

Биков В.Ю. – доктор техн. наук, професор, 

академік НАПН України, директор Інституту  

ІТЗН НАПН України 

Семенюк О.А.– доктор філологічних наук, 

професор, ректор ЦДПУ ім. В.Винниченка 

 
 

Члени оргкомітету: 

Атаманчук П.С. – доктор пед. наук, професор 

Благодаренко Л.Ю. – доктор пед. наук, 

професор 

Величко С.П. – доктор пед. наук, професор 

Вовкотруб В.П. – доктор пед. наук, професор 

Гайдарова Майя – доцент, доктор наук  

(Болгарія, м.Софія) 

Коновал О.А. – доктор пед. наук, професор 

Корецька Л.В. – директор Кіровоградського 

ОІППО імені Василя Сухомлинського 

Ляшенко О.І. – доктор пед. наук, професор, 

академік НАПН України  

Мартинюк М.Т. – доктор пед. наук, професор, 

академік НАПН України 

Подопригора Н.В. – доктор. пед. наук, доцент 

Ріжняк Р.Я. – доктор істор. наук, професор 

Сальник І.В. – доктор. пед.наук, доцент 

Семченко І.В. – доктор фіз-мат наук, професор 

(Білорусь, м. Гомель) 

Сірик Е.П. – канд. пед. наук, доцент 

Спірін О.М. – д.п.н., професор 

Царенко О.М. – канд. техн. наук, професор 

Шарко В.Д. – доктор пед. наук, професор 

Шершнєв Є.Б. – канд. техн. наук, доцент 

(Білорусь, м. Гомель) 

Шут М.І. – доктор фіз-мат наук, професор, 

академік НАПН України 

Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет 

 імені М.П. Драгоманова 

Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України 

Гомельський державний університет імені Ф. Скоріни 

Софійський технічний університет 

 «Св. Климент Охридски» 

Грузинський технічний університет 

 
 
 
 

ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ 
СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Науково-практична  
конференція 

 
 

18-19 травня 2018 року 
м. Кропивницький 


