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Міжнародна науково-практична конференція

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
30 травня-1 червня 2018 р., м. Вінниця, Україна
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя
математики», яка відбудеться 30 травня – 1 червня 2018 р. у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
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Тематичні напрями конференції:
Математична компетентність як складова професійної підготовки
фахівця.
Формування та розвиток методичної компетентності вчителя математики.
Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності вчителя.
Нова українська школа – нові підходи до навчання й викладання.
Технології формування ключових і предметних компетентностей учнів та
студентів.
Робочі мови конференції
українська, російська, англійська
Календар конференції






подання заявок – до 1 травня;
подання тез доповідей – до 15 травня;
оплата організаційного внеску – до 18 травня;
конференція – 30 травня – 1червня.

Для участі у роботі конференції необхідно:
 зареєструватися, заповнивши електронну форму за посиланням
https://goo.gl/Gx24MQ;
 надіслати текст тез на електронну пошту mathteaching2018@gmail.com (у
темі листа, будь ласка, вкажіть прізвище авторів, наприклад, «Тези
Іваненко О.В.»);
 проінформувати про сплату організаційного внеску на електронну пошту
mathteaching2018@gmail.com (у темі листа, будь ласка, вкажіть ваше
прізвище, наприклад, «Оргвнесок сплачено (Іваненко О.В.)»).
Програмний комітет
Лазаренко Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент; ректор Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
Співаковський Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, народний депутат України,
перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України;
Акірі Іон – доктор фізико-математичних наук, конференціар, завідувач кафедри дидактики шкільних
дисциплін Інституту педагогічних наук, м. Кишинів, Республіка Молдова;
Білянін Григорій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, директор ІППО Чернівецької області;
Бровка Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, кафедра теорії функцій
Білоруського державного університету;
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач
відділом математичної та інформатичної освіти ІП НАПН України;
Власенко Катерина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої
математики Донбаської державної машинобудівної академії;
Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського;
Ковтонюк Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
та інформатики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
Коломієць Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ВДПУ
імені Михайла Коцюбинського;
Ленчук Іван Григорович – доктор педагогічних наук, професор, кафедра алгебри та геометрії
Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Матяш Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри алгебри і методики
навчання математики ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
Махомета Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент; декан факультету фізики,
математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Москаленко Юрій Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізикоматематичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
Павлова Наталія – доктор наук, доцент, завідувач кафедри методики навчання математики і інформатики
Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія;
Працьовитий Микола Вікторович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізикоматематичного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Семеніхіна Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
Скворцова Світлана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН
України, завідувач кафедри математики і методики її навчання ПНПУ імені К. Д. Ушинського;
Смірнова-Трибульська Євгенія Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, начальник відділу
гуманістичної освіти і допоміжних наук в педагогіці, Сілезький університет в Катовицях, Польща;
Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та
методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Хара Олександра – кандидат педагогічних наук, доцент, Факультет освіти і міжнародних досліджень,
Відділ освіти вчителів початкової та середньої школи, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences,
Норвегія;
Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
та теорії і методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Організаційний комітет
Лазаренко Наталія Іванівна – ректор Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук, доцент (голова);
Подолянчук Станіслав Вікторович – декан факультету математики, фізики і технологій
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат фізикоматематичних наук, доцент (заступник голови);
Матяш Ольга Іванівна – завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук,
професор (заступник голови);
Воєвода Аліна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Калашніков Ігор В’ячеславович – кандидат педагогічних наук, доцент;
Коношевський Олег Леонідович – кандидат педагогічних наук, доцент;
Михайленко Любов Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Наконечна Людмила Йосипівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Панасенко Олексій Борисович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач;
Бачинська Роксолана Степанівна – аспірант кафедри алгебри і методики навчання
математики;
Тютюнник Діана Олегівна – аспірант кафедри алгебри і методики навчання математики;
Мерінгер Василь Вікторович – старший лаборант кафедри алгебри і методики навчання
математики.

Публікації
Збірник матеріалів конференції буде виданий до відкриття конференції.
Заявку на участь у конференції та текст тез з анотаціями двома мовами
необхідно надіслати електронною поштою.
Оргвнесок 300 грн. складається з витрат на друк матеріалів конференції,
представницькі витрати, каву-брейк. Після повідомлення про прийняття тез,
оргвнесок необхідно перерахувати на картку ПриватБанку 5168 7556 0363 7683
(Панасенко Олексій Борисович) (у призначенні платежу, будь ласка, вкажіть,
потрібну інформацію, наприклад: «Сплата оргвнеску Іваненко О.В.»).
За матеріалами конференції планується підготовка та видання чергового
випуску збірника наукових праць «Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15р.)
виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських
дисертацій.
Вартість 1 сторінки друкованого тексту статті буде вказана у запрошенні
на конференцію.
Вимоги до оформлення тез доповідей
• обсяг – до трьох повних сторінок;
• формат аркуша паперу — А4;
• орієнтація – книжна;
• поля – усі по 2 см;
• шрифт – Times New Roman, 14 пт:
• інтервал – одинарний;
• абзац — 10 мм;
• рисунки і фотографії - у форматі ТІF чи JPG;
• формули - шрифт Times New Roman, звичайний символ -14, великий
індекс -11, дрібний індекс - 9, великий символ -16, дрібний символ - 14.

• посилання на джерела - у квадратних дужках.
Ініціали та прізвище автора (авторів)
місто, країна
e-mail
НАЗВА
(по центру, жирними прописними літерами, через інтервал після даних про
авторів)
Текст тез ... (через інтервал після назви, з абзацу)
Посилання на джерела: [1, с. 345] або [1; 2; 5 та ін.]
Література
(по центру, курсивом, через інтервал після тексту тез)

Анотація – з прізвищем та ініціалами авторів і назвою подаються українською та
англійською мовами (до 5 рядків кожна).

Бажано зміст тез вибудувати згідно структурних компонентів: постановка
проблеми, мета даної публікації, виклад основного матеріалу, висновки,
література, анотація, ключові слова
Адреса оргкомітету:
Факультет математики, фізики і технологій, ВДПУ ім. Михайла
Коцюбинського, вул. Острозького 32, корпус № 3, м. Вінниця, 21100; телефон:
(0432)27-69-73.






Контактна інформація:
Сайт кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського –
http://amnm.vspu.edu.ua;
Електронна пошта кафедри алгебри і методики навчання математики –
amnm.vspu@gmail.com;
Електронна пошта конференції – mathteaching2018@gmail.com;
Контактні телефони:
o (066) 087 76 18 – Михайленко Любов Федорівна;
o (067) 290 10 78 – Коношевський Олег Леонідович

