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30 листопада 2017 року
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції “Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи
розвитку”, що відбудеться 30 листопада 2017 року в Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. За підсумками
конференції заплановане електронне видання збірника наукових праць.
Тематика конференції:
загальноосвітніх, професійно-технічних

1.Навчання хімії у
та вищих
навчальних закладах.
2. Проблеми фахової та методичної підготовки майбутніх учителів хімії та
екології.
3. Екологічна освіта учнів загальноосвітньої школи та студентів вищих
навчальних закладів.
4. Підготовка фахівців екологів у вищих навчальних закладах.
5. Актуальні питання хімії, хімічної технології та екології.

Умови участі у роботі конференції
Для участі в конференції необхідно до 25 листопада 2017 року надіслати в
оргкомітет матеріали доповіді (до 3-х сторінок) електронною поштою на адресу
chem2014@ukr.net
Вимоги до оформлення тексту матеріалів конференції:
1. Загальний обсяг статті – до 3-х повних сторінок.
2. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
3. Міжрядковий інтервал – 1.
4. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.
5. Основний текст набирають з абзацу – 1,25 см.
6. Сторінки не нумерувати.
7. Текст набирати без переносів.
8. Назву статті набирають великими літерами, напівжирним шрифтом,
вирівнюють по центру.
9. Нижче по центру пишуть прізвище та ініціали автора (авторів). Далі
вказують науковий ступінь та вчене звання. У наступному рядку зазначають повну
назву навчального закладу.
10. Перед основним тестом статті пишуть анотації англійською і російською
мовами (по п’ять стрічок кожна).
11. Після основного тексту статті напівжирним шрифтом посередині
розміщується «Список використаних джерел». Література друкується 14 шрифтом
в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів, одинарним
інтервалом.
12. Статті можна оформляти українською, російською, польською, болгарською
та словацькою мовами.
13. Статті необхідно оформляти в редакторі Word у вигляді комп’ютерного
файлу з розширенням *doc.
Стаття, яка не відповідає вимогам або програмі конференції, не будуть
включені до збірника наукових праць.
За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори.
Довідки за телефонами: 0973961622 Блажко Олег Анатолійович
З повагою, оргкомітет конференції.

