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3 квітня 2019 року 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі V Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя 
хімії: теорія і практика”, що відбудеться 3 квітня 2019 року в Вінницькому 

державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 
 

Орієнтовна тематика конференції: 
1. Фундаментальна підготовка майбутнього вчителя хімії та шляхи її 

вдосконалення. 

2. Психолого-педагогічна та методична підготовка майбутнього вчителя хімії. 

3. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників. 

4. Актуальні питання сучасної хімічної науки та їх впровадження у фахову 

підготовку майбутнього вчителя хімії.  

5. Реалізація творчого потенціалу вчителя хімії у професійній діяльності. 
 

Умови участі у роботі конференції 
Матеріали конференції будуть виставлені для обговорення на сайті конференції 

(https://sites.google.com/view/wdpu/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D0%BD%D0%B0) та надруковані у 5 випуску збірника наукових праць «Актуальні 

питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика». Для участі у 

конференції в оргкомітет до 2 квітня 2019 року електронною поштою на адресу 

chem2014@ukr.net потрібно надіслати: 

1. Статтю (до 5-х сторінок) в електронному варіанті. 

2. Заповнену реєстраційну форму за зразком, що додається. 

3. Відскановану (сфотографовану) квитанції про сплату організаційного внеску. 

 

Організаційний внесок сплачується з метою відшкодування організаційних та 

поліграфічних витрат на видання збірника наукових праць і складає – 100 грн. 

Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно. 

https://sites.google.com/view/wdpu/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/wdpu/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:chem2014@ukr.net


Організаційний внесок слід перераховувати на карту Приватбанку з 

обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів учасника конференції. 

Картка Приватбанку: 

4149 4991 0368 1373 

Одержувач: Безносюк Наталія Сафронівна 

 
Вимоги до оформлення тексту матеріалів конференції: 

1. Загальний обсяг статті – до 5-х повних сторінок. 

2. Шрифт – Times New Roman, розмір 14. 

3. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

4. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.  

5. Основний текст набирають з абзацу – 1,25 см. 

6. Сторінки не нумерувати. 

7. Текст набирати без переносів. 

8. Назву статті набирають великими літрами, напівжирним шрифтом, 

вирівнюють по центру. 

9. Нижче по центру пишуть прізвище та ініціали автора (авторів). Далі 

вказують науковий ступінь та вчене звання. У наступному рядку зазначають повну 

назву навчального закладу. 

10. Після основного тексту статті напівжирним шрифтом посередині 

розміщується «Список використаних джерел». Література друкується 12 шрифтом 

в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів (до 5-ти джерел).  

11. Статті необхідно оформляти в редакторі  Word у вигляді комп’ютерного 

файлу з розширенням *doc.   

12. Приймаються статті написані українською або російською мовами. 

Стаття, яка не відповідає вимогам або програмі конференції, не буде 

надрукована. 

За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори. 
 

Довідки за телефонами: 0973961622   Блажко Олег Анатолійович 
                                            

Реєстраційна форма учасника 

Прізвище ______________________________________________________ 

Ім’я ___________________________________________________________ 

По-батькові ____________________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________________________________ 

Вчене звання ___________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________ 

Назва організації, її адреса _______________________________________ 

Адреса для листування і телефон __________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Тема доповіді (публікації) ________________________________________ 

 

Заявка подається без скорочень! 

З повагою, оргкомітет конференції. 


