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Кафедра фізики та методики навчання фізики 

 

І інформаційне повідомлення 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

VІ Всеукраїнській науково-методичній конференції 

 

«Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики  

та нанотехнологій у закладах  вищої та загальної середньої освіти» 
 

Конференція відбудеться 24 листопада 2021 року 

 

Планується робота за такими напрямами: 

1. Психолого-педагогічні аспекти навчання сучасної фізики та нанотехнологій у 

закладах  вищої та загальної середньої освіти.  

2. Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у  закладах   

загальної середньої освіти. 

3. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики  та нанотехнологій у закладах 

вищої освіти.  

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Доповіді учасників будуть включені до електронного збірника матеріалів конференції.  

Всі учасники конференції отримають сертифікати в електронному вигляді. 

 
Для участі в роботі конференції необхідно до 22 листопада надіслати на 

електронну адресу оргкомітету nanosdpu@gmail.com такі матеріали: 

• заявку на участь та відомості про авторів; 

• текст тез обсягом 1-2 повні сторінки.  

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Текст тез має бути набраним у текстовому редакторі MS Word пакету MS Office (версії MS Office 

2003, 2010). 

  Обсяг тез повинен складати від 1 до 2 повних сторінок формату А4.  

Шрифт – Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – одинарний.  

Поля: зверху – 20 мм, знизу – 20 мм, праворуч – 20 мм ліворуч – 20 мм. Абзац 1,0 см.  

У верхньому правому куті — прізвище та ініціали автора (авторів) (жирними літерами), науковий 

ступінь, вчене звання (для студентів: спеціальність, курс-повна назва), назва закладу курсивом, 

електронна адреса. Нижче посередині рядка — заголовок тез прописними жирними літерами. Між назвою 

закладу та заголовком тез - інтервал 2. 

Рисунки повинні бути чіткими, з високим ступенем контрастності.  

 Формат підпису “Рисунок № – Назва рисунка”.  

 Формат підпису до таблиці “Таблиця № – Назва таблиці”.   
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ 

Просимо внести до порядку денного конференції доповідь:  

1 Прізвище, ім’я, по батькові  

2 Для студентів вказати місце 

навчання (ВНЗ, факультет, 

спеціальність, курс-повна назва) 

 

3 Науковий ступінь  

4 Вчене звання  

5 Місце роботи, посада (повна 

назва установи та підрозділу без 

скорочень та абревіатур) 

 

6 Контактні телефони  

7 Е-mail  

8 Тематичний напрям роботи 

конференції  

 

 

Зразок оформлення тез 

Руденко Г. П. 

аспірантка, спеціальність «014 Середня освіта. Фізика» 

Сумський державний педагогічний  

університет імені А. С. Макаренка 

rudenko@gmail.com 

 

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ 

Текст тез 
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Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, не будуть прийняті до друку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактні телефони: (0542)68-59-24 

(066)650-68-17-Салтикова Алла Іванівна 
E-mail: nanosdpu@gmail.com 
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