Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Науково - практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2017».
Проблеми сумісності і наступності в процесі інтеграції системи освіти України в європейський освітній простір
відбудеться 26-27 червня 2017р. на базі фізико–математичного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.
Планується обговорення наступних проблем:
1. Місце фізичної та астрономічної освіти в євроінтеграційному процесі України.
2. Соціальні передумови перебудови системи фізичної та астрономічної освіти.
3. Плановані ознаки системи фізичної та астрономічної освіти.
4. Оптимізація змістової складової системи фізичної та астрономічної освіти за нових соціально-економічних реалій.
5. Традиційні і запозичені технології навчання фізики та астрономії: сутність і взаємодія.
6. Вища педагогічна освіта і її роль у формуванні нової системи фізичної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній
простір.
7. Підготовка вчителя фізики до роботи в новій системі фізичної та астрономічної освіти.
8. Оновлення фізичного навчального експерименту як основи навчального середовища. Роль віртуального експерименту в новій
системі навчання фізики й астрономії.
9. Упровадження в практику результатів новітніх досліджень в галузі дидактики фізики та астрономії.
10. Дидактичні засади нового навчального середовища з фізики та астрономії.
11. Психолого-педагогічні засади підвищення інтересу учнів до вивчення фізики та астрономії.
Робочі мови на конференції - українська, англійська.
Статті після апробації на конференції будуть опубліковані у Віснику Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т.Г. Шевченка, зареєстрованому в ВАК України.
Для участі в конференції необхідно відправити до 10 травня 2017 року на адресу оргкомітету:
Заявку про намір взяти участь в конференції з особистим підписом і квитанцію про оплату послуг друку (скановані копії).
Статтю в електронному варіанті обсягом до 10 сторінок (МS Word, A4, 14, 1.5, New Roman), з рекомендацією фахової
кафедри або дипломованого фахівця (для авторів без наукового ступеня).
Оплата послуг друку – 400 грн. за статтю.
Розмір і порядок внесення оргвнеску буде визначено пізніше, про що буде повідомлено авторам після 10 червня.
Контактні телефони організаційного комітету:
067-781-39-92 (Савченко Віталій Федорович);
093-427-63-13 (Мазепа Катерина Сергіївна)
e-maìl: chmchf@ukr.net
Заявка на участь в конференції «Чернігівські методичні читання з фізики. 2017» (сканована копія):
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Місце роботи.
3. Науковий ступінь. Учене звання.
4. Декларація про бажання виступити і тема доповіді.
5. Домашня адреса, контактний телефон.
6. Потреба в додаткових примірниках збірника статей чи бажання отримати його поштою.
7. Наміри участі в роботі школи молодого науковця.
8. Планована кількість днів участі в роботі конференції.
9. Особистий підпис заявника.
10. Квитанція про оплату друку на картку Приватбанку № 5168 7555 3307 1102 (Віталій Федорович Савченко) з вказівкою
прізвища автора.
Стаття до Вісника Чернігівського національного університету повинна мати наступні елементи:
1. Прізвище(а) та ініціали автора(ів), розміщені над заголовком статті праворуч.
2. Зліва вгорі розширений УДК згідно з бібліографічним покажчиком.
3. Під заголовком – анотація українською мовою (2000 символів з пробілами, 2-3 речення перед текстом матеріалу для публікації).
4. Ключові слова (українською мовою) після відповідної анотації.
5. Знаки охорони авторського права на авторі статті (у нижній частині першої сторінки статті).
6. Текст статті.
7. Список використаних джерел – в довільному порядку з дотриманням сучасних вимог бібліографії. (ДСТУ 8302:2015).
8. Прізвище, ініціали автора , заголовок статті та анотація і ключові слова англійською мовою (не менше 1 сторінки).
9. Рубрика «Надійшла до редакції….»
10. На окремій сторінці, яка не входить в платний обсяг статті, - відомості про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання,
науковий ступінь, учене звання, контактні орієнтири.
!!!!!!!!!!!! Наклад Вісника буде визначатися з розрахунку «одна стаття – один примірник». Співавторам можуть бути передбачені
додаткові примірники з оплатою 150 грн за примірник, або копія Вісника в електронному варіанті (50 грн) , якщо про це буде
вказано в заявці.
Оргкомітет

