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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукова 

діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця», яка 

відбудеться 5-6 грудня 2013 року на базі фізико-математичного факультету Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 

Для участі у конференції необхідно до 5 листопада 2013 р. заповнити електронну 

реєстраційну форму учасника на сайті  http://fizmatsspu.sumy.ua/index/0-82 

Запрошення на конференцію буде надіслано до 22 листопада 2013 року електронною 

поштою після одержання заявки, електронних матеріалів та копії квитанції про оплату. 

 

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Дослідницька діяльність майбутніх науковців як чинник формування їх професійних 

компетентностей 

2. Наукова діяльність майбутнього вчителя в умовах компетентністного підходу в освіті   

3. Інформаційні технології як сучасний інструмент реалізації наукових досліджень та 

професійної діяльності 

4. Психолого-педагогічні дослідження та ІКТ: стан, проблеми, перспективи 
 

Тематику секцій буде уточнено після одержання матеріалів від учасників конференції. 

Мови конференції: українська, російська, англійська. 

Всі учасники отримають сертифікати. 
 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Електронні матеріали конференції будуть розміщені на сайті фізико-математичного 

факультету СумДПУ імені А.С.Макаренка:   fizmatsspu.sumy.ua 

Оргвнесок конференції складає 80 грн. і включає друк матеріалів та представницькі 

витрати.  

У випадку заочної участі можливе придбання матеріалів конференції поштою з оплатою 

пересилки (100 грн. за збірник і його пересилку). 

Кошти перераховуються тільки поштою з поміткою «За друк матеріалів конференції» за 

адресою:  

40002, м. Суми, вул. Роменська, буд.93, кв.416, 

Удовиченко Ольга Миколаївна 

Оргкомітет залишає за собою право  відхиляти матеріали у випадку невідповідності їх до 

вимог або тематики конференції. 



ВИМОГИ ДО  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 обсяг – до 2 сторінок (з літературою включно);  

 формат А4;   орієнтація – книжна;   поля – по 2,5 см;  

 шрифт – Times New Roman, 10 пт;  

 інтервал – одинарний;    абзац – 10 мм;  

 рисунки і фотографії – у формі JPG чи TIF;  

 формули – шрифт Times New Roman, звичайний символ – 10, великий індекс – 7, дрібний 

індекс – 5, великий символ – 12, дрібний символ – 10;  

 посилання на джерела – у квадратних дужках [1, 34] або [1; 2; 5 та ін.].  

 усі схеми та рисунки мають бути згруповані. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Ім’я та прізвище автора (повністю) 

організація, місто 

e-mail 

Науковий керівник – ПІБ 

 

НАЗВА 

(по центру жирними прописними  

через інтервал після даних про автора) 

 

Текст …(через інтервал після назви з абзацу) 

 

Таблиця 1 

Назва таблиці 

ширина таблиці  16 

 

Рис. 1. Назва рисунка 

  

Література 
(по центру жирними через інтервал після тексту тез, до 10 найменувань) 

1.  

2.  
 

 

 

Контактні телефони 

(0542) 685972, (050) 0313935 

Семеніхіна Олена Володимирівна 

 

npk-2013@fizmatsspu.sumy.ua 

 

 

 


