
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції 

«Природничі науки в системі освіти», яка відбудеться 19 квітня 2021 року 

 

Мета конференції: дослідження сучасного освітнього простору у світі, що глобалізується, 

виявлення можливих перспектив вивчення природничих наук. 

 

Наукова проблематика конференції: 

 новітні здобутки біологічної науки; 

 екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища; 

 тенденції розвитку хімічної освіти; 

 сучасні проблеми та перспективи розвитку географічної науки і освіти; 

 методологічні аспекти викладання дисциплін природничого циклу в закладах вищої і 

середньої освіти. 

 

Робоча мова конференції – українська, російська, англійська. 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. У разі значних розходжень поданих тез із 

вимогами, оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення 

публікації. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Надіслати тези доповіді на електронну адресу оргкомітету –olenamanzii@gmail.com  (з 

поміткою матеріали конференції). 

2. До 30 квітня 2021 р. матеріали будуть розміщені на сайті за адресою: 

http://biology.udpu.org.ua.  

3. Обговорення розпочнеться 19 квітня 2021 р. об 11 00 год. в режимі відеокрнференції. 

 

Оргкомітет конференції:  

Миколайко Валерій Павлович – доктор с.-г. наук, професор, декан природничо-

географічного факультету; 

Якимчук Руслан Андрійович – доктор біологічних наук, доцент кафедри біології та методики 

її навчання; 

Красноштан Ігор Васильович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

біології та методики її навчання; 

Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри географії та методики її навчання; 

Совгіра Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, 

екології та методики їх навчання; 
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Миколайко Ірина Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики 

її навчання. 

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 ___________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

Тема доповіді _____________________________________________________________________________ 

Запланована секція_______________________________________________________________________________________ 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

• обсяг тез до 3 (трьох) повних сторінок (разом з використаними джерелами) формату А4, 

текстовий редактор MC Word (розширення doc, docx). Орієнтація – книжкова. 

• тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1; 

• відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції;  

• параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2 см;  

• посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с. 17] – джерело 2 за списком 

використаних джерел, стор. 17);  

• у правому кутку – ім’я та прізвище автора, назва організації, електронна адреса; 

 • через інтервал по центру – назва тез (великими літерами, жирним шрифтом);  

• через інтервал друкується основний текст;  

• список використаних джерел друкується в кінці (відповідно до ДСТУ 8302:2015);  

• сторінки не нумеруються, зноски в кінці сторінок не вставляти. 

 

Зразок оформлення тез: 

Любов Соболенко 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

E-mail: 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ 

 

Адреса проведення конференції: природничо-географічний факультет, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2 (корпус № 1), м. Умань, 

Черкаська обл., Україна, 20300. E-mail: K_bio@udpu.edu.ua 
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