
Міжнародна науково-практична конференція

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

7 жовтня – 8 жовтня 2021 року, м. Вінниця, Україна

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної

конференції «Проблеми  та  перспективи  фахової  підготовки  вчителя
математики», яка відбудеться 7 жовтня – 8 жовтня 2021 року у Вінницькому
державному педагогічному університеті  імені  Михайла Коцюбинського (Лист
МОН  №221/10-37  від  13.01.2021). У  зв’язку  з  пандемією  COVID-19  форум
відбудеться в ONLINE-форматі. 

Тематичні напрями конференції:
1. Формування та розвиток математичної компетентності фахівця.
2. Формування та розвиток методичної компетентності вчителя математики.
3. Технології формування  математичної компетентності учнів та студентів.
4. Аналіз  досвіду  формування  математичної  компетентності  в  умовах

дистанційного навчання.
5. Дуальна  форма  здобуття  освіти  в  системі  підготовки  вчителів

математики: проблеми та перспективи.

Робочі мови конференції
українська, російська, англійська

Календар конференції
➢ подання заявок – до 1 жовтня;
➢ подання тез доповідей – до 1 жовтня;
➢ конференція – 7-8 жовтня.



Прохання ознайомити своїх колег з даним повідомленням

Для участі у роботі конференції необхідно:
➢ зареєструватися  та  надіслати  тези,  заповнивши  електронну  форму  за

посиланням: https://forms.gle/1LwGyL5FiUqsFohn9  
➢ робоча пошта конференції mathteaching  .conf  2021@gmail.com   

Робочий організаційний комітет
Матяш Ольга Іванівна – професор кафедри алгебри і методики навчання математики,  доктор

педагогічних наук  - голова робочого оргкомітету;
Коношевський Олег Леонідович –  кандидат  педагогічних  наук,   доцент  –  завідувач

кафедри алгебри і методики навчання математики;
Воєвода Аліна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Вотякова Леся Андріївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Калашніков Ігор В’ячеславович – кандидат педагогічних наук, доцент;
Михайленко Любов Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Наконечна Людмила Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
Панасенко Олексій Борисович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач;
Тютюнник  Діана Олегівна  –  старший  лаборант  кафедри  алгебри  і  методики  навчання

математики.

Публікації
Заявку на участь у конференції та текст тез з анотаціями двома мовами

необхідно надіслати електронною поштою.
Збірник  матеріалів  конференції  буде  розміщений  та  доступний  для

завантаження  на  Web-сторінці  університету  у  вкладці  “Наука : архів
конференцій  : наукові  видання  :  збірники  наукових  праць  :  фахові  видання”
Публікація  тез  доповідей безкоштовна.  Усі  учасники отримають сертифікати,
що підтверджують участь у конференції. 

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 (Категорія Б Наказ МОН України
№886  від  02.07.2020  р.)  виданням,  де  можуть  публікуватися  матеріали
кандидатських і докторських дисертацій. 

Інформацію про вартість  та  умови публікації  статті  можна отримати за
електронною адресою: https://vspu.net/sit/index.php/sit/about/submissions

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;
• посилання на джерела - у квадратних дужках.
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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 комп’ютерних наук, ВДПУ ім. Михайла

Коцюбинського, вул. Острозького 32, корпус № 3, м. Вінниця, 21100.

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  –
kafedra_amnm@vspu.edu.ua ;

· Електронна пошта конференції – mathteaching  .conf  2021@gmail.com   .  
· Контактні телефони: 

o (097) 473-99-05 – Матяш Ольга Іванівна;
o (098) 769-66-30 – Михайленко Любов Федорівна.
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