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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів,  здобувачів вищої освіти, представників 
державних установ освіти, вчителів взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

 «КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ   

В STEM-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»,  

яка відбудеться 7-8 жовтня 2020 року на базі кафедри методики викладання фізики та дисциплін 
технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Мови конференції – українська, російська, англійська. 
 

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 Теоретико-методологічні основи природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-

технологічного профілю. 

 STEM-освіта: шляхи впровадження, актуальні питання та перспективи. 

 Реалізація STEM-освіти в умовах хмароорієнтованого навчального середовища з фізики. 

 Проблеми та перспективи дистанційного навчання у ЗВО. 

Схвалені редколегією матеріали у формі наукових статей  будуть опубліковані у 26-му випуску Збірника наукових 
праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (Режим доступу: 
http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507). Збірник індексується міжнародними наукометричними базами даних 
Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH, WorldCat, CrossRef.  Кожній опублікованій статті збірника наукових праць 
присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (The Digital Object Identifier). 

До електронної версії програми конференції будуть долучені матеріали тез доповідей. Тези доповіді конференції 
(на 1 сторінку) та текст статті  необхідно подати до редакції збірника (назва статті до збірника наукових праць і 
тема доповіді на конференції можуть не співпадати).  

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

Стаття повинна відповідати тематиці Збірника і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою 
раніше чи поданою до публікації в інших наукових виданнях України та світу. Автор статті відповідає за достовірність 
викладеного матеріалу, відсутність плагіату та коректність висновків, правильне цитування наукових джерел і посилання на них. 

Подані статті розглядає редакційна колегія збірника і два анонімні рецензенти. Після схвального відгуку на 
рецензовану статтю редакція приймає остаточне рішення щодо її публікації, про що повідомляється авторові. Оргкомітет 
залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають тематиці та вимогам. 

До редколегії матеріали потрібно надсилати у такому вигляді: 
електронний варіант статті 10-12 сторінок: формат документа А-4, відстань між рядками – 1,5 інтервали, кегль 14 пт, 
гарнітура Тimes New Roman; поля: ліве  – 3 см, верхнє та нижнє – 2 см, праве – 1 см; абзацний відступ – 1,25 см; у тексті 
статті не використовувати переносів; формули створювати у редакторі Microsoft Education 3.0 або Much Type; таблиці, 
рисунки повинні мати наскрізну нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті; рисунок, виконаний 
засобами MS Word, згруповувати як один об’єкт. Документ зберегти у форматі «.rtf». 

Структура оформлення матеріалів статті: 
1. УДК (у лівому верхньому куті сторінки). 

2. Ініціали та прізвище автора (по центру). 

3. Назва закладу та е-mail  автора (по центру). 

4. ORCID  ID номер автора(ів) (у форматі – https://orcid.org/ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ) (по центру). 

5. Назва статті (по центру, прописними літерами). 

6. Анотація у формі висновків (120-150 слів) та ключові слова (8-10 слів ) українською. 

7. Матеріал статті (не виділяти жирним шрифтом структурні елементи, лише враховувати їх наявність і послідовність 

у тексті). 
8. Список використаних джерел (оформлений згідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015). 

9. Інформація російською та англійською мовами, зокрема: ініціали та прізвище автора, назва статті, назва закладу де працює 

автор, анотація та ключові слова.  

10. Відомості про автора (українською та англійською мовами): прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене 

звання; посада; місце роботи. 
11. Логін Skype, номер мобільного телефону; адреса та № найближчого відділення «Нової пошти». 

 
 

http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507
https://orcid.org/ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ


ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ТА СУПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ:  

УДК 373.5.16:53 

М.Г. Петрук 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
е-mail: ukrain@gmail.com 

https://orcid.org/ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Анотація: українською мовою  (кегль 12 пт, 120-150 слів). 

Ключові слова: українською мовою  (кегль 12 пт, 8-10 слів). 

Текст статті. 

Список використаних джерел: 

(Шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 12 пт; міжрядковий інтервал – 1) 

1. Атаманчук П.С., Поведа Т.П. Педагогічна практика – показник готовності майбутнього вчителя фізики до 

професійної діяльності. Науковий журнал «Фізико-математична освіта». Суми, 2017. Вип. 2 (12). С. 17-20. 

2. Шут М.І., Благодаренко Л.Ю. Якісна фізична освіта як вагомий чинник відродження української державності. 

Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред. та 

ін.)], 2016. Вип. 22. С. 55-58. 
 

Н.Г. Петрук 
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация: …… 

Ключевые слова: ….. 

М.G. Petruk  
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University 

FORMING  PROFESSIONAL JURISDICTIONS  FUTURE TEACHER  PHYSICALLY     

FIZYKO-TEHNOLOGICHNOGO PROFILJU 

Annotation:… 

Key words:…. 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА: 

Петрук Микола Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка . 

Домашня адреса: Україна, м. Кам’янець-Подільський, вул. Симона Петлюри, буд.3, кв. 54. 

E-mail: ukrain@gmail.com;  Skype: Petruk_Mykola;  контактний телефон: 096-11-11-10, 03849(3-16-01).   

Відділення «Нової пошти» № 4 в м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 14. 

Petruk Mykola Grigorovich – Ph.D. in  Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of  

Physics of the Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. 
 

Видання збірника здійснюється із залученням авторських коштів:  40 грн.  за 1 сторінку  тексту статті  + 50 грн. за 
реєстрацію DOI. 

Оплату публікації статті можна здійснити в будь-якому відділенні АТ КБ «Приватбанк» в Україні через термінал 
самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою додатка «Приват 24» на рахунок:  

АТ КБ «Приватбанк»  
4731 2191 2289 1652 
Білик Роман Миколайович 
Призначення платежу: за публікацію статті ПІБ (обов’язково вказати прізвище автора статті). 

 

Електронну версію теми доповіді, анотації тез конференції та текст статті  разом з  копією квитанції про оплату  надсилати на       

e-mail: mvf-2016@ukr.net.  
 
 

За довідкою  звертатися до представників Оргкомітету: 

 Білик Олена Володимирівна (098) 865 02 01;  

 Білик Роман Миколайович (096) 121 64 59; e-mail: bilyk.roman@kpnu.edu.ua.  
 

Оргкомітет конференції 
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