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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у дистанційній ІI Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Методичний пошук вчителя математики», яка
відбудеться 18 жовтня 2018 р. у факультеті математики, фізики і технологій
Вінницького державного педагогічного університету.

Тематичні напрями конференції:
1. Моніторинг математичних компетентностей як педагогічна проблема
2. Формування в учнів умінь математичного моделювання
3. Формування та розвиток логічної компетентності учнів
Робочі мови конференції:
українська, англійська

Календар конференції
 подання заявок та тез – до 17 жовтня 2018 р.
 пленарне засідання дистанційної науково-практичної конференції – 18 жовтня 2018 р.

Для участі у роботі конференції необхідно подати до
організаційного комітету:

 заявку на участь у дистанційній конференції,
 текст тез (згідно з вимогами, що додаються).

Публікації
Збірник матеріалів конференції буде розміщений на сайті кафедри алгебри і методики
навчання математики.
Заявку на участь у конференції та текст тез з анотаціями необхідно надіслати
електронною поштою.

У заявці учасника дистанційної ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Методичний пошук вчителя математики» слід подати таку інформацію: прізвище, ім'я, по
батькові; організація, посада; телефони; Е-mail; назва тематичного напряму; назва доповіді.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
• обсяг 3-6 повних сторінок.
• формат аркуша паперу — А4;
• орієнтація - книжна;
• поля: усі по 2,5 см;
• шрифт - Times New Roman, 14 пт:
• інтервал – 1,5;
• 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
Конференція є дистанційною, тому учасниками вважаються всі, хто подав тези
доповідей. Учасники дистанційної конференції отримають сертифікати. Організатори
конференції запрошують учасників, за бажанням, взяти участь у пленарному засіданні
конференції 18 жовтня з 13:30 до 16:00 на факультеті математики, фізики і технологій
(3 корпус, 5 поверх) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Участь у дистанційній конференції БЕЗКОШТОВНА.
Тези доповіді з анотацією українською мовою необхідно надіслати електронною поштою на
адресу amnm.vspu@gmail.com. Файл називати прізвищем автора «Петров_тези». Бажано зміст
тез вибудувати згідно структурних компонентів: постановка проблеми, мета даної публікації,
виклад основного матеріалу, висновки.
Адреса оргкомітету:
Інститут математики, фізики і технологічної освіти, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького 32, корпус № 3, м. Вінниця, 21100; телефон: (0432)27-69-73
Контактна інформація:
Е-mail: amnm.vspu@gmail.com
066 08 77 618 – Михайленко Любов Федорівна
067 21 51 571 – Панасенко Олексій Борисович

