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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З  

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

«Крок у науку: дослідження у 

галузі природничо-

математичних дисциплін та 

методик їх навчання» 
1 грудня 2022 року 

Чернігів  
 

Шановні 

студенти, аспіранти, викладачі! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

студентів, аспірантів і молодих учених 

«Крок у науку: дослідження у галузі 

природничо-математичних дисциплін та 

методик їх навчання», яка відбудеться 

дистанційно 1 грудня 2022 року на базі 

природничо-математичного факультету НУЧК 

імені Т. Г. Шевченка. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Секція 1: Актуальні питання 

досліджень у галузі природничо-

математичних наук. 

 Секція 2: Методичні аспекти  навчання 

природничо-математичних дисциплін. 

 Секція 3: Інформаційно-комунікаційні 

технології в навчанні природничо-

математичних дисциплін. 

Форма участі в конференції: дистанційна з 

отриманням електронного сертифіката учасника 

конференції та електронного примірника 

збірника матеріалів конференції у pdf-форматі. 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська. 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

КОМІТЕТ 

Дятлов Володимир Олександрович – 

перший проректор, проректор з науково-

педагогічної роботи НУЧК імені                          

Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, 

професор; 

Третяк Олександр Петрович – декан 

природничо-математичного факультету НУЧК 

імені Т. Г. Шевченка, кандидат біологічних 

наук, доцент; 

Ковальська Катерина Володимирівна – 

доцент кафедри географії, екології та методики 

навчання університету Григорія Сковороди в 

Переяславі, кандидат історичних наук, доцент; 

Лук’янова Світлана Михайлівна – доцент 

кафедри математики і теорії та методики 

навчання математики Національного 

педагогічного університету імені                                  

М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Сенченко Галина Григорівна – декан 

природничо-географічного факультету 

Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, кандидат хімічних наук, 

доцент; 

Шиян Надія Іванівна – завідувач кафедри 

хімії Полтавського національного 

педагогічного університету імені                              

В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Чашечникова Ольга Серафимівна – 

завідувач кафедри математики Сумського 

державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Бондар Олена Сергіївна – доцент кафедри 

фізики та астрономії НУЧК  імені                                

Т. Г. Шевченка, кандидат технічних наук, 

доцент; 

Нак Марина Миколаївна – доцент кафедри 

математики та економіки НУЧК                            

імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Філон Лідія Григорівна – завідувач кафедри 

математики та економіки НУЧК імені                        

Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

Для участі у роботі конференції необхідно 

до 28 листопада 2022 року на електронну 

адресу оргкомітету conf.cnpu@ukr.net   

надіслати матеріали: 

1. Тези доповіді.  

mailto:conf.cnpu@ukr.net


2. Заявку учасника конференції, 

підписану автором та науковим 

керівником (для студентів). 

 

За зміст матеріалів несуть 

відповідальність автори. 

Матеріали, що не відповідають вимогам 

або надіслані після 28  листопада 2022 р., 

не приймаються. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

Приймаються до друку матеріали обсягом 

1-2 сторінки, формат аркуша А4, набрані в 

редакторі MS Word у вигляді файлу з 

розширенням *.doc або *.rtf. Назва файлу 

повинна відповідати прізвищу автора та 

номеру секції (наприклад: 

Іваненко_тези(1).doc або 

Іваненко_тези(1).rtf). 

Шрифт Times New Roman, розмір кегля – 

14. Міжрядковий інтервал 1,5; абзацний 

відступ – 1,25 см; поля – 2 см з усіх сторін; 

вирівнювання – по ширині, номер сторінки не 

проставляти.  

Рисунки, діаграми, схеми, графіки і т.п. 

повинні бути чорно-білими.  

Формули та позначення набирати у 

редакторі формул MathType або Microsoft 

Equation, вмонтованому в Microsoft Word. 

Посилання на літературу (якщо є) – у 

квадратних дужках з вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та 

номера сторінки (сторінок), наприклад: 

[2, с. 89].  

Список використаних джерел повинен 

бути оформлений згідно чинних вимог 

Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015. 

 

 

Схема тез: 

- прізвище та ініціали автора(ів), (спочатку 

прізвище студента(ів), а потім керівника) 

(вирівнювання по правому краю); 

- назва тез (великими літерами, вирівнювання 

по центру); 

- основний зміст тез; 

- список використаних джерел. 

       

  Приклад оформлення тез 

Іваненко О. А., 

Павленко В. П.  
 

НАЗВА  

Текст тез 

Cписок використаних джерел 

1. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова 

обробка документів : навч. посіб. Київ: 

Знання, 2006. 223 с.  

2. Правова основа діяльності органів 

державної влади / упоряд. Любченко П. М. 

Харків, 2010. 303 с. 

3. Про освіту. Закон України № 2145-19 від 

05.09.2017 // База даних «Законодавство 

України» / ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

4. Сенченко М. Чи вміємо ми читати? // Вісн. 

Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3. 

5. Ушинський К. Д. Людина як предмет 

виховання. Спроба педагогічної 

антропології : вибр. твори. Київ: Рад. шк., 

1983. T. 1. 480 с. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ЗАЯВКА  
на участь у конференції 

 
ПІБ учасника _______________________________________ 

___________________________________________________ 

Повна назва та адреса ЗВО____________________________ 

___________________________________________________ 

Курс_______________________________________________   
Назва і № секції _____________________________________  
Назва доповіді ______________________________________ 
___________________________________________________ 
Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, учене 

звання) ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Домашня адреса учасника  _________________ 
___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 
E-mail __________________________________(обов’язково) 

 

АДРЕСА ДЛЯ КОНТАКТІВ: 

14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 

53. Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені                              

Т. Г. Шевченка, природничо-математичний 

факультет, Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною 

участю. 

Координатор конференції 

Нак Марина Миколаївна – 050-419-64-50 

Редакційний комітет 

Бондар Олена Сергіївна (відповідальний за 

електронні матеріали) – 099-436-47-25 

Оргвнесок: участь у конференції 

безкоштовна 
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